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Izrazni del slovarskega sestavka

Uvod

V.

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2019 v 500 slovarskih sestavkih prinaša sodoben jezikovni opis 
izseka večplastne in kompleksne jezikovne realnosti slovenskega jezika. Za lažje razumevanje slovarskih 
sestavkov so v nadaljevanju predstavljena osnovna pojasnila. Slovarska zasnova je natančneje prikazana 
v Konceptu novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki so ga leta 2015 potrdili in 
sprejeli Znanstveni svet Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Znanstveni svet ZRC 
SAZU, Razred za filološke in literarne vede SAZU in Predsedstvo SAZU.

Slovarski sestavek uvaja jakostno onaglašena iztočnica v osnovni obliki, ki ji sledita zapis prve stranske 
oblike in besednovrstna opredelitev. Izgovor iztočnice je naveden v oglatem oklepaju v poenostavljeni 
slovarski transkripciji, imenovani Riglerjeva transkripcija. To je tradicionalna slovenska slovarska 
transkripcija, ki je uporabljena že v prejšnjih izdajah Slovarja slovenskega knjižnega jezika in v
Slovenskem pravopisu 2001.

Razdelek Izgovor in oblike prikazuje izgovor iztočnice v Riglerjevi transkripciji in v mednarodni 
fonetični abecedi IPA. Zapis izgovora je onaglašen tako jakostno kot tonemsko. Izpisan je izgovor 
osnovne oblike. Izgovor prve stranske oblike je naveden, kadar v izglasju osnovne prihaja do premene po 
zvenečnosti (npr. ceramid jakostno [ceramít ceramída] / tonemsko [ceramȋt ceramȋda]) ali položajnih 
sprememb fonema v ali l (npr. rastlinjakov jakostno [rastlinjáko rastlinjákova rastlinjákovo] / 
tonemsko [rastlinjáko rastlinjákova rastlinjákovo]). 

Pregibnostno-naglasni vzorci so prikazani pri vseh pregibnih besednih vrstah in so onaglašeni tako 
jakostno kot tonemsko. Navedene so vse sistemsko mogoče oblike. Nepredvidljive in zato zahtevnejše 
oblike (npr. rodilnik dvojine in množine pri samostalniku kangla) so v pregibnostno-naglasnih vzorcih 
dodatno izpostavljene. Pri nepregibnih besednih vrstah je v razdelku Izgovor in oblike praviloma 
naveden le izgovor v obeh transkripcijah. Pri prislovih so prikazane tudi stopnjevane oblike.

Jakostni naglas je na dolgih samoglasnikih i, a in u, dolgih ozkih e in o ter na r označen z ostrivcem (ˊ), 
na dolgih širokih e in o s strešico (ˆ) in na kratkih samoglasnikih i, e, a, o, u in polglasniku s krativcem 
(ˋ).

Pri tonemskem naglaševanju se nizki ton (naslednji nenaglašeni zlog je praviloma visok) na dolgih 
samoglasnikih in na r označuje z akutom (ˊ), visoki ton (naslednji nenaglašeni zlog je praviloma nizek) 
pa s cirkumfleksom (). Na kratkih samoglasnikih in polglasniku je nizki ton označen z gravisom (ˋ), 
visoki ton pa z dvojnim gravisom (). Ozka e in o sta označena s piko pod črko (ẹ, ọ), široka nista posebej 
zaznamovana.



Pomenski del slovarskega sestavka

VI.

Iztočnicam oziroma njihovim večbesednim leksikalnim enotam (pomensko neprozornim stalnim     
besednim zvezam in frazeološkim enotam) je pripisan vsaj en pomen. Na prvem mestu je po navadi 
najsplošnejši pomen, ki načeloma ni označen s kvalifikatorjem ali kvalifikatorskim pojasnilom in iz 
katerega je praviloma mogoče izpeljati vse ostale pomene. Manjši pomenski premiki so uvrščeni v 
podpomene, večji pomenski premiki pa so obravnavani kot samostojni pomeni. Pomeni in podpomeni so 
označeni s številkami. Pri frazeoloških enotah so pomeni, podpomeni in pomenski odtenki ločeni s 
podpičjem.

Razlagalni del vedno vključuje razlago, ki jo lahko uvajajo slovarske oznake in pojasnila, pri iztočnicah, 
ki poimenujejo živa bitja, pa razlago praviloma dopolnjuje taksonomsko ime (npr. tip impala primerjaj lat. 
Aepyceros melampus). Pri navajanju taksonomskih imen gre zgolj za informativni, orientacijski podatek, 
ki ga je treba za rabo v strokovnih in znanstvenih besedilih preveriti v ustrezni strokovni literaturi. Zaradi 
razlik v rabi poimenovanj za živa bitja v splošnem in strokovnem jeziku ter načina obravnave tovrstnega 
besedja v splošnem slovarju so namreč nekatere poenostavitve pri navajanju taksonomskih imen 
neizogibne (prim. pljučnik : navadni pljučnik). Taksonomska imena so tudi ob morebitni drugačni rabi 
v strokovnih besedilih vedno v celoti izpisana ležeče, iztočnice ali večbesedne leksikalne enote pa so 
navedene v ednini, tudi ko je to v nasprotju z uveljavljenimi taksonomskimi imeni.

Pri posameznih pomenih in podpomenih so navedeni sinonimi dveh tipov. Kot sinonimi so med seboj 
povezane besede in stalne besedne zveze z enako razlago (npr. interseksualni – interspolni, plavica – 
modri glavinec, plitki relief – plitvi relief), poleg tega so ob bolj zaznamovanih besedah prikazani 
njihovi nevtralni sinonimi (npr. fešta – zabava, žajfnica – milnica).

Ponazarjalno gradivo vključuje skladenjske vzorce, kolokacije in stavčne zglede. V slovarskih sestavkih 
služi za ponazoritev razlage posameznega pomena ali podpomena in predstavlja rabo iztočnice v             
tipičnem besedilnem okolju.

Skladenjski vzorci, ki so v slovarskem sestavku označeni z znakom ►, ponazarjajo tipično skladenjsko 
okolje iztočnice. Navedeni so pri pomenih in podpomenih iztočnice, pri katerih se prikazane skladenjske 
strukture v gradivu pojavljajo dovolj pogosto in statistično značilno. Pri slovničnih in modifikacijskih 
besednih vrstah skladenjskih vzorcev praviloma ne navajamo. Skladenjski vzorci so predstavljeni z 
zapisom besednih vrst v ustreznih oblikah, pri čemer je tisti del vzorca, ki ponazarja iztočnico, poudarjen, 
npr. samostalniška beseda + samostalniška beseda v rodilniku za strukture tipa uporaba derez ali glagol 
+ glagol v nedoločniku za strukture tipa dati vgravirati. Vezniki in predlogi, redkeje tudi druge besedne 
vrste, so v vzorcih navedeni eksplicitno, npr. samostalnik + z/s + samostalnik v orodniku za strukture tipa 
kuskus z zelenjavo. Formulacije tipa samostalniška beseda, pridevniška beseda opisujejo tako 
enobesedne kot besednozvezne uresničitve. 

V slovarju prikazane kolokacije so tipične sopojavitve iztočnice in vsaj še ene besede. V slovarskem 
sestavku so označene z znakom ●. Slovar navaja tiste kolokacije, ki so v gradivu prepoznane kot dovolj 
pogoste in statistično značilne. Kolokacije so navedene pri ustreznih skladenjskih vzorcih, glede na 
pomensko sorodnost pa so uvrščene v pomenske nize.

Stavčni zgledi so kot avtentični primeri jezikovne rabe vzeti iz besedilnih korpusov. Ker so iztrgani iz 
siceršnjega besedilnega konteksta, so v nekaterih primerih za slovarsko rabo ustrezno prilagojeni, pri 
čemer se teži k čim manjši modifikaciji izvornega gradiva. Stavčni zgledi so prikazani pri ustreznih 
skladenjskih vzorcih, nastopajo pa tudi samostojno. V tem primeru so glede na druge stavčne zglede 
umaknjeni v levo. Vsak skladenjski vzorec, pomen ali podpomen je ponazorjen z najmanj enim stavčnim 
zgledom.



Vecbesedne leksikalne enote

VII.

Slovarske oznake in pojasnila

V slovarju so stalne besedne zveze in frazeološke enote v pomenskem delu obravnavane praviloma na 
enak način kot enobesedne iztočnice. Imajo svojo slovarsko razlago in ponazarjalno gradivo, lahko pa 
tudi stilno-zvrstne podatke in pojasnila v zvezi z normativnostjo.

V razdelku Stalne besedne zveze so predstavljene stalne besedne zveze, ki so pomensko neprozorne in 
nefrazeološke (npr. fluidna tehnika, gnojni meningitis, najlepša koprenka).

Razdelek Frazeologija prinaša prikaz frazeoloških in paremioloških enot, ki imajo v svoji zgradbi katero 
od iztočničnih besed, njihove ustaljene variante in nekatere tipe frazeoloških pretvorb. Prikazane so v 
osnovni obliki, ki je v gradivskih virih praviloma tudi najpogostejša. Variantne oblike so razporejene po 
frekvenčnem merilu od najpogostejše navzdol. 

Variantne besednozvezne frazeološke enote so prikazane tudi v strnjenem shematskem zapisu (npr. tip 
čeljust se povesi/pobesi komu | čeljust pade dol komu). V tem zapisu poševnica (/) prikazuje sestavinske 
variante (največ tri), pokončnica (|) označuje skladenjske in druge variante, pri katerih bi bil zapis s 
poševnico lahko manj razumljiv. Podatek o lastnostih levega udeleženca (v smislu +/– človeško) je 
razviden posredno iz stavčnih zgledov. Pragmatični frazemi in paremiološke enote so v osnovni obliki in 
variantah zapisani z veliko začetnico in končnim ločilom, ki označuje njihov značilni skladenjski naklon. 
Stavčni zgledi prikazujejo tipično besedilno realizacijo frazeoloških in paremioloških enot ter njihovih 
variant.

Frazeološke in paremiološke enote imajo v jeziku ekspresivno stilno vrednost, kar prikazuje že njihova 
umestitev v frazeološki razdelek. Osnovna oblika in njihove variante so lahko označene s                           
socialnozvrstnimi ali ekspresivnimi kvalifikatorji, ki natančneje določajo njihovo stilno-zvrstno vrednost 
(npr. slabšalno). Pri glagolskih frazemih je s slovničnim pojasnilom v dovršni obliki oziroma v nedovršni 
obliki opozorjeno na vidske variante frazema.

Slovarske oznake in pojasnila na ravni slovarske iztočnice, pomenov ali podpomenov eno- in            
večbesednih leksikalnih enot prinašajo slovnične, zvrstne, slogovne in pragmatične opredelitve              
slovarskih enot v razmerju do knjižnojezikovne norme.

Slovnične oznake in slovnična pojasnila opredeljujejo besedno vrsto, slovnične lastnosti ter nekatere 
druge slovnične posebnosti in omejitve obravnavanih iztočnic, kot jih izkazuje jezikovno gradivo. 

Kvalifikatorji in kvalifikatorska pojasnila natančneje opredeljujejo zvrstno pripadnost in slogovno 
učinkovanje iztočnic v okviru socialne zvrstnosti (npr. neknjižno pogovorno, narečno, vulgarno),       
funkcijske členjenosti (npr. terminološki kvalifikatorji, ki opredeljujejo področja, s katerih prihaja delno 
determinologizirana leksika, in kvalifikatorska pojasnila s podrobnejšim opisom funkcijskih zvrsti, 
besedilnih tipov in značilnih konverzacijskih obrazcev). Opredeljujejo tudi časovno in krajevno              
zaznamovanost in slogovno raznolikost njihove rabe (npr. ekspresivni kvalifikatorji, ki odražajo          
vrednotenjski odnos do poimenovanega – ekspresivno, ironično, slabšalno itd.). Razmerja med            
dvojnicami označujejo posebni normativni kvalifikatorji (in, glej, tudi).

v
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Normativnost

VIII.

Besedotvorje

Etimologija

Normativni podatki so v slovarju prikazani s hierarhijo navajanja in vrednotenja dvojnic, s kvalifikatorji 
in kvalifikatorskimi pojasnili in s pojasnili v okviru razdelka Normativnost.

Dvojnice so lahko pisne (tip karving – carving), izgovorne (tip gibón – gíbon; glórija – glôrija; razoglàv 
razogláva razoglávo – razogláv razogláva razoglávo; níčnost – nȋčnost), oblikoslovne (tip  lemurja – 
lemura; arhaičnostma – arhaičnostima) in druge. Uvaja jih normativni kvalifikator v zaglavju. Lahko so 
prednostne (kvalifikator glej), neprednostne (kvalifikator tudi) ali enakovredne (kvalifikator in). Pisne 
dvojnice so celostno obravnavane v samostojnih slovarskih sestavkih. Na obstoj dvojničnega razmerja je 
uporabnik opozorjen tudi pri stalnih besednih zvezah (tip sibirski haski – sibirski husky).

Etimološki razdelek prinaša etimološke osvetlitve, tj. strnjene informacije o izvoru besed. Zasnovane so 
po načelu kontinuitete navedbe jezika in pomena. To pomeni, da ležeče prikazano besedno gradivo, ki ni 
pomensko razloženo, pomeni isto kot prva ležeče prikazana beseda ali besedna zveza na njegovi levi, in 
da besedno gradivo, ki ni opredeljeno glede na jezik, pripada istemu jeziku kot besedno gradivo pred 
njim. Če prva ležeče prikazana beseda etimološke osvetlitve ni pomensko razložena, je njen pomen enak 
ali vsaj zelo podoben pomenu slovarske iztočnice. Če jezik ni posebej opredeljen, je slovenski. 

Kotnik v levo (<) pomeni, da je to, kar stoji na njegovi levi strani, nastalo v rednem jezikovnem razvoju 
iz tistega, kar stoji na njegovi desni, enojna narekovaja na začetku in koncu besede (ʽ ʼ) sta navednici za 
pomen, zvezdica (*) stoji pred neizpričano, rekonstruirano besedo, njenim delom ali pomenom. Enačaj 
(=) pomeni, da ima to, kar stoji na njegovi levi, isti izvor kot to, kar stoji na njegovi desni, vezaj (-) je 
znak za morfemsko mejo, znak plus (+) uvaja v zlaganje ali sestavo.

Etimološke osvetlitve v slovarju so sklicevalne (sklic na besedo, ki je obravnavana na drugem mestu v 
slovarju) in polne. Sklicevalne etimološke osvetlitve vsebujejo navedbo motivirajočega leksema,              
tj. besede ali njenega dela, iz katerega je tvorjena dana beseda. Nadaljnja pojasnila o izvoru dane besede 
ali njenega dela torej najdemo pri besedi, na katero kaže sklic. Če je potrebno, je sklicu dodano pojasnilo. 
Iz starejših jezikovnih plasti podedovane besede imajo polne etimološke osvetlitve, ki segajo do izvora, 
vendar najdlje do indoevropskega prajezika. V primerih, pri katerih etimološka osvetlitev brez dodatnih 
podatkov za razumevanje nastanka besede ne bi zadoščala, so besedilu dodana enciklopedična pojasnila.

V razdelku Besedotvorje so prikazani feminativi, maskulinativi, manjšalnice in svojilni pridevniki, ki se 
v analiziranem gradivu pojavljajo dovolj pogosto. Termina feminativ in maskulinativ sta rabljena v 
širšem smislu in zajemata tudi primere vzporedne tvorbe (čistilec – čistilka). Feminativi, svojilni 
pridevniki in manjšalnice so navedeni pri parnih samostalnikih moškega spola, ne pa tudi obratno. V 
razdelku so tudi pari, pri katerih je zaradi družbenih razmer kot prvi obstajal ženski par (babica – 
babičar). V teh primerih so parni samostalniki navedeni tako pri samostalnikih moškega kot ženskega 
spola.
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A simbol  

POMEN  
simbol za enoto amper  
▪ Čeprav je vezje grajeno za tokove do 8 A, lahko z 
nekaj spremembami maksimalni tok dvignemo tudi do 
20 A.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑amper  
  

agrúm agrúma samostalnik moškega spola  

[agrúm]  
POMEN  

1. navadno v množini drevo ali grm z rumenimi, 
oranžnimi ali zelenimi sladko kiselkastimi plodovi 
kroglaste oblike, ki raste v tropskih ali 
subtropskih krajih; primerjaj lat. Citrus; SIN.: citrus  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

nasadi, plantaže agrumov  
▪ Podnebje z blago klimo je kot naročeno za velike 
nasade agrumov.  
▪ Pod strokovnim vodstvom agronoma smo si 
ogledali plantaže agrumov.  

▪▪▪   
▪ Na Krfu je bila prevzeta nad bogatimi nasadi oljk in 
agrumov, katerih vonjave se mešajo z vonjem pinij in 

cipres.  

1.1. navadno v množini plod tega drevesa ali grma, 
zlasti kot hrana, jed; SIN.: citrus  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

lupine, lupinice, olupki agrumov | (eterična) olja 
agrumov | sok agrumov | uživanje agrumov | vonj 
agrumov  
▪ Pozimi si lahko odpornost okrepimo z uživanjem 
agrumov.  
▪ Lupine agrumov uporabljamo pri pripravi 
različnih sladic.  

⏵ sam. beseda + iz + sam. beseda v rodilniku  
sok iz agrumov  
▪ Če vam ni do alkohola, vam bodo postregli s 

sveže iztisnjenimi sadnimi sokovi iz agrumov.  
▪ Naredite si mešanico eteričnih olj iz agrumov po 
svojem okusu.  

⏵ sam. beseda + po + sam. beseda v mestniku  
▪ Osvežilni napitek ima okus po agrumih.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[agrúm]  
IPA: [agˈɾuːm]  
ednina  

IMENOVALNIK: agrúm  
RODILNIK: agrúma  
DAJALNIK: agrúmu  

TOŽILNIK: agrúm  
MESTNIK: pri agrúmu  
ORODNIK: z agrúmom  

dvojina  
IMENOVALNIK: agrúma  
RODILNIK: agrúmov  
DAJALNIK: agrúmoma  
TOŽILNIK: agrúma  
MESTNIK: pri agrúmih  
ORODNIK: z agrúmoma  

množina  
IMENOVALNIK: agrúmi  
RODILNIK: agrúmov  
DAJALNIK: agrúmom  
TOŽILNIK: agrúme  
MESTNIK: pri agrúmih  
ORODNIK: z agrúmi  

  
TONEMSKO  

[agrȗm]  
IPA: [agɾúːm]  
ednina  

IMENOVALNIK: agrȗm  
RODILNIK: agrȗma  
DAJALNIK: agrȗmu  
TOŽILNIK: agrȗm  
MESTNIK: pri agrȗmu  
ORODNIK: z agrȗmom  

dvojina  
IMENOVALNIK: agrȗma  
RODILNIK: agrȗmov  
DAJALNIK: agrȗmoma  
TOŽILNIK: agrȗma  
MESTNIK: pri agrȗmih  
ORODNIK: z agrȗmoma  

množina  
IMENOVALNIK: agrȗmi  
RODILNIK: agrȗmov  
DAJALNIK: agrȗmom  
TOŽILNIK: agrȗme  
MESTNIK: pri agrȗmih  
ORODNIK: z agrȗmi  

  
IZVOR  
prevzeto iz it. agrume < vulglat. *acrume ‛kisel 
(sadež)’, prvotneje ‛oster’ < lat. ācer  
  

Ah simbol  

POMEN  
simbol za enoto amperska ura  
▪ Vsaka baterija zagotavlja do 1,1 Ah, kar je dovolj za 
celodnevno uporabo v še tako potratnih napravah.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑amper + lat. hōra ‛ura’  
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áki ákija samostalnik moškega spola  

[áki]  
POMEN  

čolnu podobna priprava za prevoz ponesrečene 
osebe na smučišču ali v gorah  
▪ Smučar je padel, tako da so ga z akijem spustili v 
dolino in ga potem s helikopterjem prepeljali v bližnjo 
bolnišnico.  
▪ Reševalci so jo z akijem odpeljali do spodnje postaje 
vlečnice, od tu pa z reševalnim avtomobilom v 
bolnišnico.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[áki]  
IPA: [ˈaːki]  
ednina  

IMENOVALNIK: áki  
RODILNIK: ákija  
DAJALNIK: ákiju  
TOŽILNIK: áki  
MESTNIK: pri ákiju  
ORODNIK: z ákijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: ákija  
RODILNIK: ákijev  
DAJALNIK: ákijema  
TOŽILNIK: ákija  
MESTNIK: pri ákijih  
ORODNIK: z ákijema  

množina  
IMENOVALNIK: ákiji  
RODILNIK: ákijev  
DAJALNIK: ákijem  
TOŽILNIK: ákije  
MESTNIK: pri ákijih  
ORODNIK: z ákiji  

  
TONEMSKO  

[ȃki]  
IPA: [áːkì]  
ednina  

IMENOVALNIK: ȃki  
RODILNIK: ȃkija  
DAJALNIK: ȃkiju  
TOŽILNIK: ȃki  
MESTNIK: pri ȃkiju  
ORODNIK: z ȃkijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȃkija  
RODILNIK: ȃkijev  
DAJALNIK: ȃkijema  
TOŽILNIK: ȃkija  
MESTNIK: pri ȃkijih  
ORODNIK: z ȃkijema  

množina  
IMENOVALNIK: ȃkiji  
RODILNIK: ȃkijev  
DAJALNIK: ȃkijem  
TOŽILNIK: ȃkije  
MESTNIK: pri ȃkijih  
ORODNIK: z ȃkiji  

  
IZVOR  
prevzeto (in prilagojeno) prek nem. Akia in šved. 
Ackja iz samijskih jezikov  
  

akrilamíd akrilamída samostalnik moškega spola  

[akrilamít akrilamída]  
POMEN  

iz živilske tehnologije spojina, ki nastane iz glukoze ali 
fruktoze in aminokisline asparagin, zlasti pri 
(intenzivni) termični obdelavi živil  
▪ Pri temperaturi pod 175 °C nastaja akrilamid 
počasneje, nad to mejo pa zelo pospešeno.  
▪ Raziskave so pokazale, da surova živila ne vsebujejo 
akrilamida.  
▪ Zdravju potencialno nevaren akrilamid nastaja v 
živilih, ki jih obdelujemo dalj časa pri višji 
temperaturi.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[akrilamít akrilamída]  
IPA: [akɾilaˈmiːt akɾilaˈmiːda]  
ednina  

IMENOVALNIK: akrilamíd  
RODILNIK: akrilamída  
DAJALNIK: akrilamídu  
TOŽILNIK: akrilamíd  
MESTNIK: pri akrilamídu  
ORODNIK: z akrilamídom  

dvojina  
IMENOVALNIK: akrilamída  
RODILNIK: akrilamídov  
DAJALNIK: akrilamídoma  
TOŽILNIK: akrilamída  
MESTNIK: pri akrilamídih  
ORODNIK: z akrilamídoma  

množina  
IMENOVALNIK: akrilamídi  
RODILNIK: akrilamídov  
DAJALNIK: akrilamídom  
TOŽILNIK: akrilamíde  
MESTNIK: pri akrilamídih  
ORODNIK: z akrilamídi  

  
TONEMSKO  

[akrilamȋt akrilamȋda]  
IPA: [akɾilamíːt akɾilamíːdà]  
ednina  
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IMENOVALNIK: akrilamȋd  
RODILNIK: akrilamȋda  
DAJALNIK: akrilamȋdu  
TOŽILNIK: akrilamȋd  
MESTNIK: pri akrilamȋdu  
ORODNIK: z akrilamȋdom  

dvojina  
IMENOVALNIK: akrilamȋda  
RODILNIK: akrilamȋdov  
DAJALNIK: akrilamȋdoma  
TOŽILNIK: akrilamȋda  
MESTNIK: pri akrilamȋdih  
ORODNIK: z akrilamȋdoma  

množina  
IMENOVALNIK: akrilamȋdi  
RODILNIK: akrilamȋdov  
DAJALNIK: akrilamȋdom  
TOŽILNIK: akrilamȋde  
MESTNIK: pri akrilamȋdih  
ORODNIK: z akrilamȋdi  

  
IZVOR  
prevzeto prek angl. acrylamide, nem. Acrylamid iz 
nlat. acryl.. ‛ostrega vonja’, iz lat. acer ‛oster’ + 
oleo ‛imeti vonj’, + ↑amid  
  

albumín albumína samostalnik moškega spola  

[albumín]  
POMEN  

iz biologije, iz kemije enostavna beljakovina, topna v 
vodi, ki se pojavlja zlasti v krvni plazmi, mleku, 
jajčnem beljaku  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

jajčni albumin | serumski albumin  
▪ Med snovmi, ki prehajajo iz krvi v mleko, 
zasledimo minerale, vitamine, encime, 

imunoglobuline in serumske albumine.  
▪ Če razbijete jajce, je beljak, ki ga sestavlja v 

glavnem jajčni albumin, prozorne barve in tekoč.  
⏵ priredna zveza  

albumin in globulin  
▪ Sirotka je bogata s kalijem, vitamini in minerali ter 
lahko prebavljivimi beljakovinami z visoko biološko 

vrednostjo (albumini in globulini).  
▪▪▪   
▪ Mleko je sestavljeno iz vode, kalcija, albumina, 

mlečnega sladkorja, mlečne maščobe in vitaminov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[albumín]  
IPA: [albuˈmiːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: albumín  
RODILNIK: albumína  
DAJALNIK: albumínu  

TOŽILNIK: albumín  
MESTNIK: pri albumínu  
ORODNIK: z albumínom  

dvojina  
IMENOVALNIK: albumína  
RODILNIK: albumínov  
DAJALNIK: albumínoma  
TOŽILNIK: albumína  
MESTNIK: pri albumínih  
ORODNIK: z albumínoma  

množina  
IMENOVALNIK: albumíni  
RODILNIK: albumínov  
DAJALNIK: albumínom  
TOŽILNIK: albumíne  
MESTNIK: pri albumínih  
ORODNIK: z albumíni  

  
TONEMSKO  

[albumȋn]  
IPA: [albumíːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: albumȋn  
RODILNIK: albumȋna  
DAJALNIK: albumȋnu  
TOŽILNIK: albumȋn  
MESTNIK: pri albumȋnu  
ORODNIK: z albumȋnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: albumȋna  
RODILNIK: albumȋnov  
DAJALNIK: albumȋnoma  
TOŽILNIK: albumȋna  
MESTNIK: pri albumȋnih  
ORODNIK: z albumȋnoma  

množina  
IMENOVALNIK: albumȋni  
RODILNIK: albumȋnov  
DAJALNIK: albumȋnom  
TOŽILNIK: albumȋne  
MESTNIK: pri albumȋnih  
ORODNIK: z albumȋni  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Albumin, angl. albumin, frc. 
albumine, iz lat. albumen ‛beljak’, iz albus ‛bel’  
  

ampêr ampêra tudi ampêrja samostalnik moškega spola  

[ampêr]  
POMEN  

iz elektrotehnike, iz fizike osnovna merska enota za 
izražanje električnega toka [A]  
▪ Po hišnih električnih napeljavah navadno ne steče 
več kot 16 amperov.  
▪ Električni tok v streli doseže jakost tudi do sto tisoč 
amperov.  
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IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ampêr]  
IPA: [amˈpɛːɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: ampêr  
RODILNIK: ampêra  
DAJALNIK: ampêru  
TOŽILNIK: ampêr  
MESTNIK: pri ampêru  
ORODNIK: z ampêrom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ampêra  
RODILNIK: ampêrov  
DAJALNIK: ampêroma  
TOŽILNIK: ampêra  
MESTNIK: pri ampêrih  
ORODNIK: z ampêroma  

množina  
IMENOVALNIK: ampêri  
RODILNIK: ampêrov  
DAJALNIK: ampêrom  
TOŽILNIK: ampêre  
MESTNIK: pri ampêrih  
ORODNIK: z ampêri  

  
[ampêr]  
IPA: [amˈpɛːɾ]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: ampêr  
RODILNIK: ampêrja  
DAJALNIK: ampêrju  
TOŽILNIK: ampêr  
MESTNIK: pri ampêrju  
ORODNIK: z ampêrjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: ampêrja  
RODILNIK: ampêrjev  
DAJALNIK: ampêrjema  
TOŽILNIK: ampêrja  
MESTNIK: pri ampêrjih  
ORODNIK: z ampêrjema  

množina  
IMENOVALNIK: ampêrji  
RODILNIK: ampêrjev  
DAJALNIK: ampêrjem  
TOŽILNIK: ampêrje  
MESTNIK: pri ampêrjih  
ORODNIK: z ampêrji  

  
TONEMSKO  

[ampȇr]  
IPA: [amp ːɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: ampȇr  
RODILNIK: ampȇra  
DAJALNIK: ampȇru  
TOŽILNIK: ampȇr  
MESTNIK: pri ampȇru  
ORODNIK: z ampȇrom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ampȇra  
RODILNIK: ampȇrov  
DAJALNIK: ampȇroma  
TOŽILNIK: ampȇra  
MESTNIK: pri ampȇrih  
ORODNIK: z ampȇroma  

množina  
IMENOVALNIK: ampȇri  
RODILNIK: ampȇrov  
DAJALNIK: ampȇrom  
TOŽILNIK: ampȇre  
MESTNIK: pri ampȇrih  
ORODNIK: z ampȇri  

  
[ampȇr]  
IPA: [amp ːɾ]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: ampȇr  
RODILNIK: ampȇrja  
DAJALNIK: ampȇrju  
TOŽILNIK: ampȇr  
MESTNIK: pri ampȇrju  
ORODNIK: z ampȇrjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: ampȇrja  
RODILNIK: ampȇrjev  
DAJALNIK: ampȇrjema  
TOŽILNIK: ampȇrja  
MESTNIK: pri ampȇrjih  
ORODNIK: z ampȇrjema  

množina  
IMENOVALNIK: ampȇrji  
RODILNIK: ampȇrjev  
DAJALNIK: ampȇrjem  
TOŽILNIK: ampȇrje  
MESTNIK: pri ampȇrjih  
ORODNIK: z ampȇrji  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Ampere, frc. ampère, angl. 
ampere, po francoskem fiziku Andréju-Marieju 
Ampèru (1775–1836)  
  

ampêrméter ampêrmétra samostalnik moškega spola  

[ampêrmétər]  
POMEN  

naprava za merjenje električnega toka  
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▪ Ampermeter moramo v električni krog vezati 
zaporedno na mestu, kjer želimo tok izmeriti.  
▪ Večina ampermetrov deluje na osnovi magnetnih 
učinkov električnega toka.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ampêrmétər]  
IPA: [amˈpɛːɾˈmeːtəɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: ampêrméter  
RODILNIK: ampêrmétra  
DAJALNIK: ampêrmétru  
TOŽILNIK: ampêrméter  
MESTNIK: pri ampêrmétru  
ORODNIK: z ampêrmétrom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ampêrmétra  
RODILNIK: ampêrmétrov  
DAJALNIK: ampêrmétroma  
TOŽILNIK: ampêrmétra  
MESTNIK: pri ampêrmétrih  
ORODNIK: z ampêrmétroma  

množina  
IMENOVALNIK: ampêrmétri  
RODILNIK: ampêrmétrov  
DAJALNIK: ampêrmétrom  
TOŽILNIK: ampêrmétre  
MESTNIK: pri ampêrmétrih  
ORODNIK: z ampêrmétri  

  
TONEMSKO  

[ampȇrm tər]  
IPA: [amp ːɾmèːt ɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: ampȇrm ter  
RODILNIK: ampȇrm tra  
DAJALNIK: ampȇrm tru  
TOŽILNIK: ampȇrm ter  
MESTNIK: pri ampȇrm tru  
ORODNIK: z ampȇrm trom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ampȇrm tra  
RODILNIK: ampȇrm trov tudi ampȇrm trov  
DAJALNIK: ampȇrm troma  
TOŽILNIK: ampȇrm tra  
MESTNIK: pri ampȇrm trih tudi pri ampȇrm trih  
ORODNIK: z ampȇrm troma  

množina  
IMENOVALNIK: ampȇrm tri  
RODILNIK: ampȇrm trov tudi ampȇrm trov  
DAJALNIK: ampȇrm trom  
TOŽILNIK: ampȇrm tre  
MESTNIK: pri ampȇrm trih tudi pri ampȇrm trih  
ORODNIK: z ampȇrm tri tudi z ampȇrm tri  

  

IZVOR  
prevzeto iz nem. Amperemeter, frc. ampèremètre, iz 
↑amper + ↑meter  
  

ampêrski ampêrska ampêrsko pridevnik  

[ampêrski]  
POMEN  

del pridevniške zloženke v obliki n-amperski ki je v zvezi z 

določenim številom amperov  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

n-amperski akumulator | n-amperska varovalka  
▪ V omarici so tri 25-amperske glavne varovalke s 
skupno obračunsko močjo 10 kW.  
▪ Vžigu motorja je namenjen 88-amperski 
akumulator.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ampêrski]  
IPA: [amˈpɛːɾski]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ampêrski  
RODILNIK: ampêrskega  
DAJALNIK: ampêrskemu  
TOŽILNIK: ampêrski  

živo ampêrskega  
MESTNIK: pri ampêrskem  
ORODNIK: z ampêrskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: ampêrska  
RODILNIK: ampêrskih  
DAJALNIK: ampêrskima  
TOŽILNIK: ampêrska  
MESTNIK: pri ampêrskih  
ORODNIK: z ampêrskima  

množina  
IMENOVALNIK: ampêrski  
RODILNIK: ampêrskih  
DAJALNIK: ampêrskim  
TOŽILNIK: ampêrske  
MESTNIK: pri ampêrskih  
ORODNIK: z ampêrskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ampêrska  
RODILNIK: ampêrske  
DAJALNIK: ampêrski  
TOŽILNIK: ampêrsko  
MESTNIK: pri ampêrski  
ORODNIK: z ampêrsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: ampêrski  
RODILNIK: ampêrskih  
DAJALNIK: ampêrskima  
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TOŽILNIK: ampêrski  
MESTNIK: pri ampêrskih  
ORODNIK: z ampêrskima  

množina  
IMENOVALNIK: ampêrske  
RODILNIK: ampêrskih  
DAJALNIK: ampêrskim  
TOŽILNIK: ampêrske  
MESTNIK: pri ampêrskih  
ORODNIK: z ampêrskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ampêrsko  
RODILNIK: ampêrskega  
DAJALNIK: ampêrskemu  
TOŽILNIK: ampêrsko  
MESTNIK: pri ampêrskem  
ORODNIK: z ampêrskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: ampêrski  
RODILNIK: ampêrskih  
DAJALNIK: ampêrskima  
TOŽILNIK: ampêrski  
MESTNIK: pri ampêrskih  
ORODNIK: z ampêrskima  

množina  
IMENOVALNIK: ampêrska  
RODILNIK: ampêrskih  
DAJALNIK: ampêrskim  
TOŽILNIK: ampêrska  
MESTNIK: pri ampêrskih  
ORODNIK: z ampêrskimi  

  
TONEMSKO  

[ampȇrski]  
IPA: [amp ːɾskì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ampȇrski  
RODILNIK: ampȇrskega  
DAJALNIK: ampȇrskemu  
TOŽILNIK: ampȇrski  

živo ampȇrskega  
MESTNIK: pri ampȇrskem  
ORODNIK: z ampȇrskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: ampȇrska  
RODILNIK: ampȇrskih  
DAJALNIK: ampȇrskima  
TOŽILNIK: ampȇrska  
MESTNIK: pri ampȇrskih  
ORODNIK: z ampȇrskima  

množina  
IMENOVALNIK: ampȇrski  
RODILNIK: ampȇrskih  

DAJALNIK: ampȇrskim  
TOŽILNIK: ampȇrske  
MESTNIK: pri ampȇrskih  
ORODNIK: z ampȇrskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ampȇrska  
RODILNIK: ampȇrske  
DAJALNIK: ampȇrski  
TOŽILNIK: ampȇrsko  
MESTNIK: pri ampȇrski  
ORODNIK: z ampȇrsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: ampȇrski  
RODILNIK: ampȇrskih  
DAJALNIK: ampȇrskima  
TOŽILNIK: ampȇrski  
MESTNIK: pri ampȇrskih  
ORODNIK: z ampȇrskima  

množina  
IMENOVALNIK: ampȇrske  
RODILNIK: ampȇrskih  
DAJALNIK: ampȇrskim  
TOŽILNIK: ampȇrske  
MESTNIK: pri ampȇrskih  
ORODNIK: z ampȇrskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ampȇrsko  
RODILNIK: ampȇrskega  
DAJALNIK: ampȇrskemu  
TOŽILNIK: ampȇrsko  
MESTNIK: pri ampȇrskem  
ORODNIK: z ampȇrskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: ampȇrski  
RODILNIK: ampȇrskih  
DAJALNIK: ampȇrskima  
TOŽILNIK: ampȇrski  
MESTNIK: pri ampȇrskih  
ORODNIK: z ampȇrskima  

množina  
IMENOVALNIK: ampȇrska  
RODILNIK: ampȇrskih  
DAJALNIK: ampȇrskim  
TOŽILNIK: ampȇrska  
MESTNIK: pri ampȇrskih  
ORODNIK: z ampȇrskimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
amperska ura  

nestandardna merska enota za izražanje 
kapacitete baterije, ki ustreza kapaciteti baterije, 
ki lahko eno uro zagotavlja tok enega ampera 

[Ah]  
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▪ V centrali sta še dve akumulatorski bateriji napetosti 
12 V, ki imata kapaciteto 26 amperskih ur.  
▪ Eden od osnovnih podatkov je vsekakor zmogljivost 
akumulatorja v amperskih urah.  
  
IZVOR  
↑amper  
  

áneks áneksa tudi anéks anéksa samostalnik moškega spola  

[áneks] tudi [anéks]  
POMEN  

dodatek, priloga k pravnemu dokumentu, zlasti 
pogodbi, ki dokument dopolnjuje, deloma 
spreminja  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

besedilo, določila, vsebina aneksa | parafiranje, 
podpis, sklenitev aneksa | predlog aneksa | podpisniki 
aneksa | realizacija, uresničitev, uveljavitev aneksa | 

veljavnost aneksa  
▪ Odločili smo se, da mu ponudimo podpis aneksa k 
pogodbi, ki bo določeval podaljšanje pogodbe.  
▪ Predlog novele ni sprejemljiv za nobeno skupino 
sindikatov, tudi ne za tiste, ki so podpisniki aneksa.  
▪ O soglasju k podpisu aneksa h koncesijski pogodbi 
naj bi odločal še nadzorni svet; kot so sporočili iz 
družbe, je pričakovati, da bo s predlogom aneksa 

soglašal.  
⏵ sam. beseda + k + sam. beseda v dajalniku  

aneks k dogovoru, pogodbi  
▪ V teh dneh je bil sprejet aneks k splošnemu 
dogovoru, s katerim se določa vsakoletna delitev 

sredstev med izvajalci zdravstvenih storitev.  
▪ Sprejeli so sklep, da v aneksu h konzorcialni 
pogodbi občina predlaga spremembo določil, ki 
govorijo o deležih članic konzorcija.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
dodati aneks | parafirati, podpisati, skleniti, sprejeti 
aneks | ponuditi, pripraviti aneks  
▪ Če bosta strani parafirali aneks in končali 
pogajanja, bo o povišanju plač odločala še vlada.  

⏵ glag. + z/s + sam. beseda v orodniku  
določiti, urediti z aneksom | dopolniti, spremeniti z 
aneksom | podaljšati z aneksom  
▪ Rok za končanje so z aneksom podaljšali za eno 
leto.  
▪ Po končani gradnji naj bi pošta odkupila tudi 
funkcionalno zemljišče, kar naj bi uredili z aneksom 
k pogodbi.  

⏵ sam. beseda + o + sam. beseda v mestniku  
▪ Napoveduje, da bo vlada v aneks o uskladitvi plač 

skušala vnesti tudi določilo o konkurenčni klavzuli.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[áneks]  
IPA: [ˈaːnɛks]  

ednina  
IMENOVALNIK: áneks  
RODILNIK: áneksa  
DAJALNIK: áneksu  
TOŽILNIK: áneks  
MESTNIK: pri áneksu  
ORODNIK: z áneksom  

dvojina  
IMENOVALNIK: áneksa  
RODILNIK: áneksov  
DAJALNIK: áneksoma  
TOŽILNIK: áneksa  
MESTNIK: pri áneksih  
ORODNIK: z áneksoma  

množina  
IMENOVALNIK: áneksi  
RODILNIK: áneksov  
DAJALNIK: áneksom  
TOŽILNIK: ánekse  
MESTNIK: pri áneksih  
ORODNIK: z áneksi  

  
tudi [anéks]  
IPA: tudi [aˈneːks]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: anéks  
RODILNIK: anéksa  
DAJALNIK: anéksu  
TOŽILNIK: anéks  
MESTNIK: pri anéksu  
ORODNIK: z anéksom  

dvojina  
IMENOVALNIK: anéksa  
RODILNIK: anéksov  
DAJALNIK: anéksoma  
TOŽILNIK: anéksa  
MESTNIK: pri anéksih  
ORODNIK: z anéksoma  

množina  
IMENOVALNIK: anéksi  
RODILNIK: anéksov  
DAJALNIK: anéksom  
TOŽILNIK: anékse  
MESTNIK: pri anéksih  
ORODNIK: z anéksi  

  
TONEMSKO  

[ȃneks]  
IPA: [áːn ks]  
ednina  

IMENOVALNIK: ȃneks  
RODILNIK: ȃneksa  
DAJALNIK: ȃneksu  
TOŽILNIK: ȃneks  
MESTNIK: pri ȃneksu  
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ORODNIK: z ȃneksom  
dvojina  

IMENOVALNIK: ȃneksa  
RODILNIK: ȃneksov  
DAJALNIK: ȃneksoma  
TOŽILNIK: ȃneksa  
MESTNIK: pri ȃneksih  
ORODNIK: z ȃneksoma  

množina  
IMENOVALNIK: ȃneksi  
RODILNIK: ȃneksov  
DAJALNIK: ȃneksom  
TOŽILNIK: ȃnekse  
MESTNIK: pri ȃneksih  
ORODNIK: z ȃneksi  

  
tudi [an ks]  
IPA: tudi [anéːks]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: an ks  
RODILNIK: an ksa  
DAJALNIK: an ksu  
TOŽILNIK: an ks  
MESTNIK: pri an ksu  
ORODNIK: z an ksom  

dvojina  
IMENOVALNIK: an ksa  
RODILNIK: an ksov  
DAJALNIK: an ksoma  
TOŽILNIK: an ksa  
MESTNIK: pri an ksih  
ORODNIK: z an ksoma  

množina  
IMENOVALNIK: an ksi  
RODILNIK: an ksov  
DAJALNIK: an ksom  
TOŽILNIK: an kse  
MESTNIK: pri an ksih  
ORODNIK: z an ksi  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Annex, frc. annexe, glej ↑anektirati  
  

anonimizírati anonimizíram dovršni in nedovršni glagol  

[anonimizírati]  
POMEN  

odstraniti, zabrisati osebne podatke v kakem 
zapisu, dokumentu, da se prikrije identiteta 
udeleženih  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

▪ Vse sodbe bodo najprej anonimizirali, nato pa jih 
objavili v strojno berljivi obliki.  
▪ Da e-volitve dobijo politični in družbeni konsenz, 
moramo imeti zanesljivo tehnologijo, ki bo 
anonimizirala glasove volivcev.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[anonimizírati]  
IPA: [anɔnimiˈziːɾati]  
NEDOLOČNIK: anonimizírati  
NAMENILNIK: anonimizírat  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: anonimizíram  
2. OSEBA: anonimizíraš  
3. OSEBA: anonimizíra  

dvojina  
1. OSEBA: anonimizírava  
2. OSEBA: anonimizírata  
3. OSEBA: anonimizírata  

množina  
1. OSEBA: anonimizíramo  
2. OSEBA: anonimizírate  
3. OSEBA: anonimizírajo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: anonimizíraj  
dvojina  

1. OSEBA: anonimizírajva  
2. OSEBA: anonimizírajta  

množina  
1. OSEBA: anonimizírajmo  
2. OSEBA: anonimizírajte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: anonimizíral  
DVOJINA: anonimizírala  
MNOŽINA: anonimizírali  

ženski spol  
EDNINA: anonimizírala  
DVOJINA: anonimizírali  
MNOŽINA: anonimizírale  

srednji spol  
EDNINA: anonimizíralo  
DVOJINA: anonimizírali  
MNOŽINA: anonimizírala  

deležnik na -č  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: anonimizirajóč  
RODILNIK: anonimizirajóčega  
DAJALNIK: anonimizirajóčemu  
TOŽILNIK: anonimizirajóč  

živo anonimizirajóčega  
MESTNIK: pri anonimizirajóčem  
ORODNIK: z anonimizirajóčim  

dvojina  
IMENOVALNIK: anonimizirajóča  
RODILNIK: anonimizirajóčih  
DAJALNIK: anonimizirajóčima  
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TOŽILNIK: anonimizirajóča  
MESTNIK: pri anonimizirajóčih  
ORODNIK: z anonimizirajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: anonimizirajóči  
RODILNIK: anonimizirajóčih  
DAJALNIK: anonimizirajóčim  
TOŽILNIK: anonimizirajóče  
MESTNIK: pri anonimizirajóčih  
ORODNIK: z anonimizirajóčimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: anonimizirajóča  
RODILNIK: anonimizirajóče  
DAJALNIK: anonimizirajóči  
TOŽILNIK: anonimizirajóčo  
MESTNIK: pri anonimizirajóči  
ORODNIK: z anonimizirajóčo  

dvojina  
IMENOVALNIK: anonimizirajóči  
RODILNIK: anonimizirajóčih  
DAJALNIK: anonimizirajóčima  
TOŽILNIK: anonimizirajóči  
MESTNIK: pri anonimizirajóčih  
ORODNIK: z anonimizirajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: anonimizirajóče  
RODILNIK: anonimizirajóčih  
DAJALNIK: anonimizirajóčim  
TOŽILNIK: anonimizirajóče  
MESTNIK: pri anonimizirajóčih  
ORODNIK: z anonimizirajóčimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: anonimizirajóče  
RODILNIK: anonimizirajóčega  
DAJALNIK: anonimizirajóčemu  
TOŽILNIK: anonimizirajóče  
MESTNIK: pri anonimizirajóčem  
ORODNIK: z anonimizirajóčim  

dvojina  
IMENOVALNIK: anonimizirajóči  
RODILNIK: anonimizirajóčih  
DAJALNIK: anonimizirajóčima  
TOŽILNIK: anonimizirajóči  
MESTNIK: pri anonimizirajóčih  
ORODNIK: z anonimizirajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: anonimizirajóča  
RODILNIK: anonimizirajóčih  
DAJALNIK: anonimizirajóčim  
TOŽILNIK: anonimizirajóča  
MESTNIK: pri anonimizirajóčih  
ORODNIK: z anonimizirajóčimi  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: anonimizíran  
RODILNIK: anonimizíranega  
DAJALNIK: anonimizíranemu  
TOŽILNIK: anonimizíran  

živo anonimizíranega  
MESTNIK: pri anonimizíranem  
ORODNIK: z anonimizíranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: anonimizírana  
RODILNIK: anonimizíranih  
DAJALNIK: anonimizíranima  
TOŽILNIK: anonimizírana  
MESTNIK: pri anonimizíranih  
ORODNIK: z anonimizíranima  

množina  
IMENOVALNIK: anonimizírani  
RODILNIK: anonimizíranih  
DAJALNIK: anonimizíranim  
TOŽILNIK: anonimizírane  
MESTNIK: pri anonimizíranih  
ORODNIK: z anonimizíranimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: anonimizírana  
RODILNIK: anonimizírane  
DAJALNIK: anonimizírani  
TOŽILNIK: anonimizírano  
MESTNIK: pri anonimizírani  
ORODNIK: z anonimizírano  

dvojina  
IMENOVALNIK: anonimizírani  
RODILNIK: anonimizíranih  
DAJALNIK: anonimizíranima  
TOŽILNIK: anonimizírani  
MESTNIK: pri anonimizíranih  
ORODNIK: z anonimizíranima  

množina  
IMENOVALNIK: anonimizírane  
RODILNIK: anonimizíranih  
DAJALNIK: anonimizíranim  
TOŽILNIK: anonimizírane  
MESTNIK: pri anonimizíranih  
ORODNIK: z anonimizíranimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: anonimizírano  
RODILNIK: anonimizíranega  
DAJALNIK: anonimizíranemu  
TOŽILNIK: anonimizírano  
MESTNIK: pri anonimizíranem  
ORODNIK: z anonimizíranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: anonimizírani  
RODILNIK: anonimizíranih  
DAJALNIK: anonimizíranima  
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TOŽILNIK: anonimizírani  
MESTNIK: pri anonimizíranih  
ORODNIK: z anonimizíranima  

množina  
IMENOVALNIK: anonimizírana  
RODILNIK: anonimizíranih  
DAJALNIK: anonimizíranim  
TOŽILNIK: anonimizírana  
MESTNIK: pri anonimizíranih  
ORODNIK: z anonimizíranimi  

glagolnik  
ednina  

IMENOVALNIK: anonimizíranje  
RODILNIK: anonimizíranja  
DAJALNIK: anonimizíranju  
TOŽILNIK: anonimizíranje  
MESTNIK: pri anonimizíranju  
ORODNIK: z anonimizíranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: anonimizíranji  
RODILNIK: anonimizíranj  
DAJALNIK: anonimizíranjema  
TOŽILNIK: anonimizíranji  
MESTNIK: pri anonimizíranjih  
ORODNIK: z anonimizíranjema  

množina  
IMENOVALNIK: anonimizíranja  
RODILNIK: anonimizíranj  
DAJALNIK: anonimizíranjem  
TOŽILNIK: anonimizíranja  
MESTNIK: pri anonimizíranjih  
ORODNIK: z anonimizíranji  

  
TONEMSKO  

[anonimizȋrati]  
IPA: [anɔnimizíːɾàti]  
NEDOLOČNIK: anonimizȋrati  
NAMENILNIK: anonimizȋrat  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: anonimizȋram  
2. OSEBA: anonimizȋraš  
3. OSEBA: anonimizȋra  

dvojina  
1. OSEBA: anonimizȋrava  
2. OSEBA: anonimizȋrata  
3. OSEBA: anonimizȋrata  

množina  
1. OSEBA: anonimizȋramo  
2. OSEBA: anonimizȋrate  
3. OSEBA: anonimizȋrajo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: anonimizȋraj  
dvojina  

1. OSEBA: anonimizȋrajva  

2. OSEBA: anonimizȋrajta  
množina  

1. OSEBA: anonimizȋrajmo  
2. OSEBA: anonimizȋrajte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: anonimizȋral  
DVOJINA: anonimizȋrala  
MNOŽINA: anonimizȋrali  

ženski spol  
EDNINA: anonimizȋrala  
DVOJINA: anonimizȋrali  
MNOŽINA: anonimizȋrale  

srednji spol  
EDNINA: anonimizȋralo  
DVOJINA: anonimizȋrali  
MNOŽINA: anonimizȋrala  

deležnik na -č  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: anonimiziraj č tudi anonimiziraj č  
RODILNIK: anonimiziraj čega  
DAJALNIK: anonimiziraj čemu  
TOŽILNIK: anonimiziraj č tudi anonimiziraj č  

živo anonimiziraj čega  
MESTNIK: pri anonimiziraj čem  
ORODNIK: z anonimiziraj čim  

dvojina  
IMENOVALNIK: anonimiziraj ča  
RODILNIK: anonimiziraj čih  
DAJALNIK: anonimiziraj čima  
TOŽILNIK: anonimiziraj ča  
MESTNIK: pri anonimiziraj čih  
ORODNIK: z anonimiziraj čima  

množina  
IMENOVALNIK: anonimiziraj či  
RODILNIK: anonimiziraj čih  
DAJALNIK: anonimiziraj čim  
TOŽILNIK: anonimiziraj če  
MESTNIK: pri anonimiziraj čih  
ORODNIK: z anonimiziraj čimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: anonimiziraj ča  
RODILNIK: anonimiziraj če  
DAJALNIK: anonimiziraj či  
TOŽILNIK: anonimiziraj čo  
MESTNIK: pri anonimiziraj či  
ORODNIK: z anonimiziraj čo  

dvojina  
IMENOVALNIK: anonimiziraj či  
RODILNIK: anonimiziraj čih  
DAJALNIK: anonimiziraj čima  
TOŽILNIK: anonimiziraj či  
MESTNIK: pri anonimiziraj čih  
ORODNIK: z anonimiziraj čima  
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množina  
IMENOVALNIK: anonimiziraj če  
RODILNIK: anonimiziraj čih  
DAJALNIK: anonimiziraj čim  
TOŽILNIK: anonimiziraj če  
MESTNIK: pri anonimiziraj čih  
ORODNIK: z anonimiziraj čimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: anonimiziraj če  
RODILNIK: anonimiziraj čega  
DAJALNIK: anonimiziraj čemu  
TOŽILNIK: anonimiziraj če  
MESTNIK: pri anonimiziraj čem  
ORODNIK: z anonimiziraj čim  

dvojina  
IMENOVALNIK: anonimiziraj či  
RODILNIK: anonimiziraj čih  
DAJALNIK: anonimiziraj čima  
TOŽILNIK: anonimiziraj či  
MESTNIK: pri anonimiziraj čih  
ORODNIK: z anonimiziraj čima  

množina  
IMENOVALNIK: anonimiziraj ča  
RODILNIK: anonimiziraj čih  
DAJALNIK: anonimiziraj čim  
TOŽILNIK: anonimiziraj ča  
MESTNIK: pri anonimiziraj čih  
ORODNIK: z anonimiziraj čimi  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: anonimizȋran  
RODILNIK: anonimizȋranega  
DAJALNIK: anonimizȋranemu  
TOŽILNIK: anonimizȋran  

živo anonimizȋranega  
MESTNIK: pri anonimizȋranem  
ORODNIK: z anonimizȋranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: anonimizȋrana  
RODILNIK: anonimizȋranih  
DAJALNIK: anonimizȋranima  
TOŽILNIK: anonimizȋrana  
MESTNIK: pri anonimizȋranih  
ORODNIK: z anonimizȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: anonimizȋrani  
RODILNIK: anonimizȋranih  
DAJALNIK: anonimizȋranim  
TOŽILNIK: anonimizȋrane  
MESTNIK: pri anonimizȋranih  
ORODNIK: z anonimizȋranimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: anonimizȋrana  

RODILNIK: anonimizȋrane  
DAJALNIK: anonimizȋrani  
TOŽILNIK: anonimizȋrano  
MESTNIK: pri anonimizȋrani  
ORODNIK: z anonimizȋrano  

dvojina  
IMENOVALNIK: anonimizȋrani  
RODILNIK: anonimizȋranih  
DAJALNIK: anonimizȋranima  
TOŽILNIK: anonimizȋrani  
MESTNIK: pri anonimizȋranih  
ORODNIK: z anonimizȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: anonimizȋrane  
RODILNIK: anonimizȋranih  
DAJALNIK: anonimizȋranim  
TOŽILNIK: anonimizȋrane  
MESTNIK: pri anonimizȋranih  
ORODNIK: z anonimizȋranimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: anonimizȋrano  
RODILNIK: anonimizȋranega  
DAJALNIK: anonimizȋranemu  
TOŽILNIK: anonimizȋrano  
MESTNIK: pri anonimizȋranem  
ORODNIK: z anonimizȋranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: anonimizȋrani  
RODILNIK: anonimizȋranih  
DAJALNIK: anonimizȋranima  
TOŽILNIK: anonimizȋrani  
MESTNIK: pri anonimizȋranih  
ORODNIK: z anonimizȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: anonimizȋrana  
RODILNIK: anonimizȋranih  
DAJALNIK: anonimizȋranim  
TOŽILNIK: anonimizȋrana  
MESTNIK: pri anonimizȋranih  
ORODNIK: z anonimizȋranimi  

glagolnik  
ednina  

IMENOVALNIK: anonimizȋranje  
RODILNIK: anonimizȋranja  
DAJALNIK: anonimizȋranju  
TOŽILNIK: anonimizȋranje  
MESTNIK: pri anonimizȋranju  
ORODNIK: z anonimizȋranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: anonimizȋranji  
RODILNIK: anonimizȋranj  
DAJALNIK: anonimizȋranjema  
TOŽILNIK: anonimizȋranji  
MESTNIK: pri anonimizȋranjih  
ORODNIK: z anonimizȋranjema  
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množina  
IMENOVALNIK: anonimizȋranja  
RODILNIK: anonimizȋranj  
DAJALNIK: anonimizȋranjem  
TOŽILNIK: anonimizȋranja  
MESTNIK: pri anonimizȋranjih  
ORODNIK: z anonimizȋranji  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. anonymisieren iz ↑anonimen  
  

ÁNSI-lúmen ÁNSI-lúmna glej ANSI lumen 

samostalnik moškega spola  
[ánsilúmən]  
POMEN  

nestandardna merska enota za izražanje 
svetlobnega toka, ki ga oddaja svetlobni 
projektor  
▪ Priporočeno je, da se za namenski prostor izbere 
projektor s 700 ANSI-lumni ali več, prostori z nekaj 
dnevne svetlobe naj imajo napravo z vsaj 1000 ANSI-
lumni, prostori z veliko dnevne svetlobe pa 
2500 ANSI-lumnov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ánsilúmən]  
IPA: [ˈaːnsiˈluːmən]  
ednina  

IMENOVALNIK: ÁNSI-lúmen  
RODILNIK: ÁNSI-lúmna  
DAJALNIK: ÁNSI-lúmnu  
TOŽILNIK: ÁNSI-lúmen  
MESTNIK: pri ÁNSI-lúmnu  
ORODNIK: z ÁNSI-lúmnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ÁNSI-lúmna  
RODILNIK: ÁNSI-lúmnov  
DAJALNIK: ÁNSI-lúmnoma  
TOŽILNIK: ÁNSI-lúmna  
MESTNIK: pri ÁNSI-lúmnih  
ORODNIK: z ÁNSI-lúmnoma  

množina  
IMENOVALNIK: ÁNSI-lúmni  
RODILNIK: ÁNSI-lúmnov  
DAJALNIK: ÁNSI-lúmnom  
TOŽILNIK: ÁNSI-lúmne  
MESTNIK: pri ÁNSI-lúmnih  
ORODNIK: z ÁNSI-lúmni  

  
TONEMSKO  

[ȃnsilúmən]  
IPA: [áːnsìlùːm n]  
ednina  

IMENOVALNIK: ȂNSI-lúmen  
RODILNIK: ȂNSI-lúmna  

DAJALNIK: ȂNSI-lúmnu  
TOŽILNIK: ȂNSI-lúmen  
MESTNIK: pri ȂNSI-lúmnu  
ORODNIK: z ȂNSI-lúmnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȂNSI-lúmna  
RODILNIK: ȂNSI-lúmnov tudi ȂNSI-lȗmnov  
DAJALNIK: ȂNSI-lúmnoma  
TOŽILNIK: ȂNSI-lúmna  
MESTNIK: pri ȂNSI-lúmnih tudi pri ȂNSI-lȗmnih  
ORODNIK: z ȂNSI-lúmnoma  

množina  
IMENOVALNIK: ȂNSI-lúmni  
RODILNIK: ȂNSI-lúmnov tudi ȂNSI-lȗmnov  
DAJALNIK: ȂNSI-lúmnom  
TOŽILNIK: ȂNSI-lúmne  
MESTNIK: pri ȂNSI-lúmnih tudi pri ȂNSI-lȗmnih  
ORODNIK: z ȂNSI-lúmni tudi z ȂNSI-lȗmni  

  
IZVOR  
prevzeto iz drugih evropskih jezikov; iz kratice 
ANSI za angl. American National Standards 
Institute ‛Ameriški državni inštitut za standarde’ + 
↑lumen  
  

ánticiklón ánticiklóna samostalnik moškega spola  

[ánticiklón]  
POMEN  

območje visokega zračnega tlaka  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

obsežen, soliden, šibek anticiklon | subtropski 

anticiklon  
▪ Šibek, toda obsežen anticiklon nam bo ob koncu 
tedna prinesel povečini sončno in toplejše vreme.  
▪ Zaradi poglabljanja ciklonskega območja nad 
skrajnim zahodnim Sredozemljem se bo pri nas že 
od jutrišnjega dne od jugovzhoda začel krepiti 
subtropski anticiklon.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
anticiklon se krepi | anticiklon vztraja, se zadržuje 
KJE  
▪ Krepil se bo anticiklon, ki se bo širil proti severu in 
severovzhodu, od koder bo proti nam začel 
preusmerjati zelo hladen polarni zrak.  
▪ Zdaj se nad Slovenijo že dlje časa zadržuje 
anticiklon s toplim in suhim zrakom, zato je v višjih 

legah prav prijetno vreme.  
⏵ priredna zveza  

anticiklon in ciklon  
▪ Hladni polarni in topli subtropski zrak se na neki 
temperaturni meji stikata, zaradi vrtenja Zemlje 
pride do odklonov zračnih tokov, nastanejo območja 
visokega in nizkega tlaka – anticikloni in cikloni.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  
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[ánticiklón]  
IPA: [ˈaːntiʦikˈloːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: ánticiklón  
RODILNIK: ánticiklóna  
DAJALNIK: ánticiklónu  
TOŽILNIK: ánticiklón  
MESTNIK: pri ánticiklónu  
ORODNIK: z ánticiklónom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ánticiklóna  
RODILNIK: ánticiklónov  
DAJALNIK: ánticiklónoma  
TOŽILNIK: ánticiklóna  
MESTNIK: pri ánticiklónih  
ORODNIK: z ánticiklónoma  

množina  
IMENOVALNIK: ánticiklóni  
RODILNIK: ánticiklónov  
DAJALNIK: ánticiklónom  
TOŽILNIK: ánticiklóne  
MESTNIK: pri ánticiklónih  
ORODNIK: z ánticiklóni  

  
TONEMSKO  

[ȃnticikl n]  
IPA: [áːntìʦiklóːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: ȃnticikl n  
RODILNIK: ȃnticikl na  
DAJALNIK: ȃnticikl nu  
TOŽILNIK: ȃnticikl n  
MESTNIK: pri ȃnticikl nu  
ORODNIK: z ȃnticikl nom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȃnticikl na  
RODILNIK: ȃnticikl nov  
DAJALNIK: ȃnticikl noma  
TOŽILNIK: ȃnticikl na  
MESTNIK: pri ȃnticikl nih  
ORODNIK: z ȃnticikl noma  

množina  
IMENOVALNIK: ȃnticikl ni  
RODILNIK: ȃnticikl nov  
DAJALNIK: ȃnticikl nom  
TOŽILNIK: ȃnticikl ne  
MESTNIK: pri ȃnticikl nih  
ORODNIK: z ȃnticikl ni  

  
STALNE ZVEZE  
  
azorski anticiklon  

iz meteorologije anticiklon, ki nastane na območju 
Azorov in zlasti poleti vpliva tudi na vreme v 
Evropi  

▪ Na poletno vreme v južni Evropi najpogosteje vpliva 
azorski anticiklon, ki se zlasti v poletnem času razširi 
tudi nad večji del Sredozemlja.  
▪ Prehodno se bo okrepil azorski anticiklon, ki nam bo 
zagotovil krajše obdobje stanovitnega vremena.  
  
sibirski anticiklon  

iz meteorologije anticiklon, ki nastane na območju 
vzhodne Sibirije in zlasti pozimi vpliva tudi na 
vreme v Evropi  
▪ Kadar nas pozimi doseže sibirski anticiklon, je vreme 
naklonjeno smučarjem.  
▪ Oblačnih in meglenih pojavov pri nas tudi v 
notranjosti pozimi navadno ni, če se k nam razširi 

sibirski anticiklon.  
  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Antizyklone, angl. anticyclone, iz 
gr. antí ‛nasproti, proti’ + ↑ciklon  
  

antimón antimóna samostalnik moškega spola  

[antimón]  
POMEN  

krhek element srebrno bele barve, kemijski 
element [Sb]  
⏵ priredna zveza  

arzen in antimon  
▪ Elementa dušik in fosfor sta nekovini, arzen in 

antimon sta polkovini, bizmut je kovina.  
▪▪▪   
▪ Različne vsebnosti antimona v različnih vrstah vod 
so po mnenju raziskovalcev posledica različnih 
temperatur skladiščenja, pH-vrednosti posameznih 

vod in izpostavljenosti svetlobi.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[antimón]  
IPA: [antiˈmoːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: antimón  
RODILNIK: antimóna  
DAJALNIK: antimónu  
TOŽILNIK: antimón  
MESTNIK: pri antimónu  
ORODNIK: z antimónom  

dvojina  
IMENOVALNIK: antimóna  
RODILNIK: antimónov  
DAJALNIK: antimónoma  
TOŽILNIK: antimóna  
MESTNIK: pri antimónih  
ORODNIK: z antimónoma  

množina  
IMENOVALNIK: antimóni  
RODILNIK: antimónov  
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DAJALNIK: antimónom  
TOŽILNIK: antimóne  
MESTNIK: pri antimónih  
ORODNIK: z antimóni  

  
TONEMSKO  

[antim n]  
IPA: [antimóːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: antim n  
RODILNIK: antim na  
DAJALNIK: antim nu  
TOŽILNIK: antim n  
MESTNIK: pri antim nu  
ORODNIK: z antim nom  

dvojina  
IMENOVALNIK: antim na  
RODILNIK: antim nov  
DAJALNIK: antim noma  
TOŽILNIK: antim na  
MESTNIK: pri antim nih  
ORODNIK: z antim noma  

množina  
IMENOVALNIK: antim ni  
RODILNIK: antim nov  
DAJALNIK: antim nom  
TOŽILNIK: antim ne  
MESTNIK: pri antim nih  
ORODNIK: z antim ni  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Antimon iz srlat. antimonium, 
nejasnega izvora  
  

Ar simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element argon  
▪ Prostor, ki ga v reaktorjih ni zavzela testna 

mešanica, smo 5 min prepihovali z argonom (Ar).  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Ar, simbola za element ↑argon  
  

argón argóna in árgon árgona samostalnik moškega spola  

[argón] in [árgon]  
POMEN  

najpogostejši žlahtni plin brez barve, vonja in 
okusa, kemijski element [Ar]  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

atom argona  
▪ Na svoji poti proti merilnim žičkam se elektroni 

pospešujejo in še naprej ionizirajo atome argona.  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

▪ Dušik, kisik in argon pridobivajo iz zraka tako, da 
ga najprej močno ohladijo, nato pa zelo počasi 
segrevajo.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[argón]  
IPA: [aɾˈgoːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: argón  
RODILNIK: argóna  
DAJALNIK: argónu  
TOŽILNIK: argón  
MESTNIK: pri argónu  
ORODNIK: z argónom  

dvojina  
IMENOVALNIK: argóna  
RODILNIK: argónov  
DAJALNIK: argónoma  
TOŽILNIK: argóna  
MESTNIK: pri argónih  
ORODNIK: z argónoma  

množina  
IMENOVALNIK: argóni  
RODILNIK: argónov  
DAJALNIK: argónom  
TOŽILNIK: argóne  
MESTNIK: pri argónih  
ORODNIK: z argóni  

  
in [árgon]  
IPA: in [ˈaːɾgɔn]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: árgon  
RODILNIK: árgona  
DAJALNIK: árgonu  
TOŽILNIK: árgon  
MESTNIK: pri árgonu  
ORODNIK: z árgonom  

dvojina  
IMENOVALNIK: árgona  
RODILNIK: árgonov  
DAJALNIK: árgonoma  
TOŽILNIK: árgona  
MESTNIK: pri árgonih  
ORODNIK: z árgonoma  

množina  
IMENOVALNIK: árgoni  
RODILNIK: árgonov  
DAJALNIK: árgonom  
TOŽILNIK: árgone  
MESTNIK: pri árgonih  
ORODNIK: z árgoni  

  
TONEMSKO  
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[arg n]  
IPA: [aɾgóːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: arg n  
RODILNIK: arg na  
DAJALNIK: arg nu  
TOŽILNIK: arg n  
MESTNIK: pri arg nu  
ORODNIK: z arg nom  

dvojina  
IMENOVALNIK: arg na  
RODILNIK: arg nov  
DAJALNIK: arg noma  
TOŽILNIK: arg na  
MESTNIK: pri arg nih  
ORODNIK: z arg noma  

množina  
IMENOVALNIK: arg ni  
RODILNIK: arg nov  
DAJALNIK: arg nom  
TOŽILNIK: arg ne  
MESTNIK: pri arg nih  
ORODNIK: z arg ni  

  
in [ȃrgon]  
IPA: in [áːɾg n]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: ȃrgon  
RODILNIK: ȃrgona  
DAJALNIK: ȃrgonu  
TOŽILNIK: ȃrgon  
MESTNIK: pri ȃrgonu  
ORODNIK: z ȃrgonom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȃrgona  
RODILNIK: ȃrgonov  
DAJALNIK: ȃrgonoma  
TOŽILNIK: ȃrgona  
MESTNIK: pri ȃrgonih  
ORODNIK: z ȃrgonoma  

množina  
IMENOVALNIK: ȃrgoni  
RODILNIK: ȃrgonov  
DAJALNIK: ȃrgonom  
TOŽILNIK: ȃrgone  
MESTNIK: pri ȃrgonih  
ORODNIK: z ȃrgoni  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Argon, angl. argon, frc. argon 
iz nlat. argon, iz gr. argós ‛nedejaven, lenoben’  
  

arháičen arháična arháično pridevnik  

[arháičən]  
POMEN  

1. v nekaterih zvezah v obliki arhaični ki je iz (daljne) 
preteklosti  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

arhaični človek | arhaičen jezik | arhaična družba, 
kultura | arhaične besede | arhaično narečje | arhaično 
obredje  
▪ Arhaični človek se je v veliki meri istovetil z 
naravo.  
▪ Spodbude je našla tako v svoji neposredni okolici 
kot v arhaičnih obredjih, zavezanih silam narave in 
magiji.  

1.1. ki spominja na tako preteklost ali ima 
značilnosti preteklosti  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

arhaičen besednjak, jezik | arhaičen pridih, prizvok | 

arhaičen videz | arhaična oblika  
▪ Umetnikove podobe očarajo s sijajno risbo in 
figurami arhaičnega videza, ki so tudi v paleti barv 

blizu skromnim barvam zemlje in kamna.  
▪ Značilno je širjenje mej tonalitet z uporabo 
srednjeveških modusov, v katerih ni hierarhije 
med tonskimi stopnjami, glasbi pa dajejo značilen 
arhaičen prizvok.  

⏵ glag. + prid. beseda v imenovalniku  
▪ Nenavadno dolga kredenca iz temnega žlahtnega 
lesa je videti arhaična, vendar po obliki nenavadno 
moderna.  

1.2. ki ni več v skladu z razmerami, potrebami, 
normami določenega časa  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

arhaičen vzorec | arhaični pogledi  
▪ Z njim smo se pogovarjali ravno zaradi njegovih 
posebnih, drugačnih, a prav nič arhaičnih pogledov 
na slovensko stvarnost.  
▪ Večina razširjenost bolezni v tem delu sveta 
pripisuje revščini, nevednosti, predsodkom in 
arhaičnim vzorcem obnašanja in verovanja.  

⏵ prisl. + prid. beseda  
malo, nekoliko, rahlo arhaičen | precej arhaičen  
▪ Njegova življenjska izkušnja na zahodnem robu 
slovenstva mu je izklesala stališča do nacionalnega 
vprašanja, ki se zdijo nekoliko arhaična.  
▪ Ima precej arhaične poglede na svet.  

▪▪▪   
▪ Zame je najbolj moteč duhovni ustroj celotnega 
dogodka, ki je arhaičen in zaprašen.  

2. v obliki arhaični ki je v zvezi z zgodnjimi 

razvojnimi stopnjami predklasične grške dobe  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

arhaična doba | arhaična Grčija  
▪ Homerski pesnitvi sta imeli v grškem duhovnem 
življenju od arhaične dobe pa vse do pozne antike 

izjemen pomen.  
▪ Vprašanje pomanjkanja zemlje so v arhaični Grčiji 
reševali ponavadi s kolonizacijo, redko z osvajanji.  
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▪ Na razvoj v helenistični dobi je vplivala vrsta 
dejstev, zaradi katerih je bil zgodovinski razvoj 
bistveno drugačen kot v arhaični in klasični dobi.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[arháičən]  
IPA: [aɾˈxaːiʧən]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: arháičen  
določno arháični  

RODILNIK: arháičnega  
DAJALNIK: arháičnemu  
TOŽILNIK: arháičen  

določno arháični  
živo arháičnega  

MESTNIK: pri arháičnem  
ORODNIK: z arháičnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: arháična  
RODILNIK: arháičnih  
DAJALNIK: arháičnima  
TOŽILNIK: arháična  
MESTNIK: pri arháičnih  
ORODNIK: z arháičnima  

množina  
IMENOVALNIK: arháični  
RODILNIK: arháičnih  
DAJALNIK: arháičnim  
TOŽILNIK: arháične  
MESTNIK: pri arháičnih  
ORODNIK: z arháičnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: arháična  
RODILNIK: arháične  
DAJALNIK: arháični  
TOŽILNIK: arháično  
MESTNIK: pri arháični  
ORODNIK: z arháično  

dvojina  
IMENOVALNIK: arháični  
RODILNIK: arháičnih  
DAJALNIK: arháičnima  
TOŽILNIK: arháični  
MESTNIK: pri arháičnih  
ORODNIK: z arháičnima  

množina  
IMENOVALNIK: arháične  
RODILNIK: arháičnih  
DAJALNIK: arháičnim  
TOŽILNIK: arháične  
MESTNIK: pri arháičnih  
ORODNIK: z arháičnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: arháično  
RODILNIK: arháičnega  
DAJALNIK: arháičnemu  
TOŽILNIK: arháično  
MESTNIK: pri arháičnem  
ORODNIK: z arháičnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: arháični  
RODILNIK: arháičnih  
DAJALNIK: arháičnima  
TOŽILNIK: arháični  
MESTNIK: pri arháičnih  
ORODNIK: z arháičnima  

množina  
IMENOVALNIK: arháična  
RODILNIK: arháičnih  
DAJALNIK: arháičnim  
TOŽILNIK: arháična  
MESTNIK: pri arháičnih  
ORODNIK: z arháičnimi  

PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: bòlj arháičen  
ženski spol  

EDNINA: bòlj arháična  
srednji spol  

EDNINA: bòlj arháično  
PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  

moški spol  
EDNINA: nàjbolj in nájbolj arháičen  

ženski spol  
EDNINA: nàjbolj in nájbolj arháična  

srednji spol  
EDNINA: nàjbolj in nájbolj arháično  

  
TONEMSKO  

[arháičən]  
IPA: [aɾxàːíʧən]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: arháičen  
določno arháični  

RODILNIK: arháičnega  
DAJALNIK: arháičnemu  
TOŽILNIK: arháičen  

določno arháični  
živo arháičnega  

MESTNIK: pri arháičnem  
ORODNIK: z arháičnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: arháična  
RODILNIK: arháičnih  
DAJALNIK: arháičnima  
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TOŽILNIK: arháična  
MESTNIK: pri arháičnih  
ORODNIK: z arháičnima  

množina  
IMENOVALNIK: arháični  
RODILNIK: arháičnih  
DAJALNIK: arháičnim  
TOŽILNIK: arháične  
MESTNIK: pri arháičnih  
ORODNIK: z arháičnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: arháična  
RODILNIK: arháične  
DAJALNIK: arháični  
TOŽILNIK: arháično  
MESTNIK: pri arháični  
ORODNIK: z arháično  

dvojina  
IMENOVALNIK: arháični  
RODILNIK: arháičnih  
DAJALNIK: arháičnima  
TOŽILNIK: arháični  
MESTNIK: pri arháičnih  
ORODNIK: z arháičnima  

množina  
IMENOVALNIK: arháične  
RODILNIK: arháičnih  
DAJALNIK: arháičnim  
TOŽILNIK: arháične  
MESTNIK: pri arháičnih  
ORODNIK: z arháičnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: arháično  
RODILNIK: arháičnega  
DAJALNIK: arháičnemu  
TOŽILNIK: arháično  
MESTNIK: pri arháičnem  
ORODNIK: z arháičnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: arháični  
RODILNIK: arháičnih  
DAJALNIK: arháičnima  
TOŽILNIK: arháični  
MESTNIK: pri arháičnih  
ORODNIK: z arháičnima  

množina  
IMENOVALNIK: arháična  
RODILNIK: arháičnih  
DAJALNIK: arháičnim  
TOŽILNIK: arháična  
MESTNIK: pri arháičnih  
ORODNIK: z arháičnimi  

PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: bȍlj arháičen  
ženski spol  

EDNINA: bȍlj arháična  
srednji spol  

EDNINA: bȍlj arháično  
PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  

moški spol  
EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj arháičen  

ženski spol  
EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj arháična  

srednji spol  
EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj arháično  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. archaisch, angl. archaic, frc. 
archaïque in poznolat. archaicus iz gr. arkhaïkós 
‛staromoden’, iz arkhaĩos ‛starodaven, izvoren’, iz 
arkhḗ ‛izvor’  
  

arháično prislov  

[arháično]  
POMEN  

1. takó, da spominja na (daljno) preteklost ali 
ima značilnosti preteklosti  
⏵ prisl. + glag.  

zveneti arhaično  
▪ V svoji poeziji uporablja tudi besedje, ki mogoče 

zveni nekoliko arhaično.  
⏵ prisl. + prid. beseda  

▪ Mehak glas se je vil v nežnih pentatonskih 
melodijah, ki so jih spremljale večkrat nekoliko 
arhaično zveneče vzporedne kvarte na klavirju.  

2. takó, da ni več v skladu z razmerami, 
potrebami, normami določenega časa  
⏵ prisl. + glag.  

▪ V poslu, ki ga opravljamo, sta nam še kako 
potrebna zavezništvo in pomoč, nezmožnost oz. 
zavračanje dialoga deluje tako arhaično kot senca iz 
sive preteklosti.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[arháično]  
IPA: [aɾˈxaːiʧnɔ]  
OSNOVNIK: arháično  
PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE: bòlj arháično  
PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE: nàjbolj in nájbolj 
arháično  

  
TONEMSKO  

[arháično]  
IPA: [aɾxáːìʧnɔ]  
OSNOVNIK: arháično  
PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE: bȍlj arháično  
PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE: nȁjbolj in nȃjbolj 
arháično  
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IZVOR  
↑arhaičen  
  

arháičnost arháičnosti samostalnik ženskega spola  

[arháičnost]  
POMEN  

1. stanje, lastnost česa, da spominja na (daljno) 
preteklost ali ima značilnosti preteklosti  
▪ Arhaičnost plesa je razvidna tudi iz dejstva, da je 
ples najbližji igri in posnemanju, ki sta dve najstarejši 

vzmeti zgodovinskega razvoja umetnosti.  
▪ V delu akademskega slikarja odmevata arhaičnost in 
ikonografija, ki sta vezani na stare kulture, predvsem 

minojsko.  
▪ Če pogledamo arhaično skupnost, je bil obred 
magijsko dejanje z estetskimi prvinami. Današnja 
umetnost ima v sebi malo te arhaičnosti, 
univerzalnosti.  

2. stanje, lastnost česa, da ni več v skladu z 
razmerami, potrebami, normami določenega 
časa  
▪ Arhaičnost družbe je ovirala razvoj, zaradi česar sta 
se večala zaostanek za ostalimi državami in 
nezadovoljstvo prebivalstva.  
▪ Vse bolj prihajata na dan arhaičnost in 

fundamentalizem njegovega političnega diskurza.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[arháičnost]  
IPA: [aɾˈxaːiʧnɔst]  
ednina  

IMENOVALNIK: arháičnost  
RODILNIK: arháičnosti  
DAJALNIK: arháičnosti  
TOŽILNIK: arháičnost  
MESTNIK: pri arháičnosti  
ORODNIK: z arháičnostjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: arháičnosti  
RODILNIK: arháičnosti  
DAJALNIK: arháičnostma tudi arháičnostima  
TOŽILNIK: arháičnosti  
MESTNIK: pri arháičnostih  
ORODNIK: z arháičnostma tudi z arháičnostima  

množina  
IMENOVALNIK: arháičnosti  
RODILNIK: arháičnosti  
DAJALNIK: arháičnostim  
TOŽILNIK: arháičnosti  
MESTNIK: pri arháičnostih  
ORODNIK: z arháičnostmi  

  
TONEMSKO  

[arháičnost]  

IPA: [aɾxàːíʧnɔst]  
ednina  

IMENOVALNIK: arháičnost  
RODILNIK: arháičnosti  
DAJALNIK: arháičnosti  
TOŽILNIK: arháičnost  
MESTNIK: pri arháičnosti  
ORODNIK: z arháičnostjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: arháičnosti  
RODILNIK: arháičnosti  
DAJALNIK: arháičnostma tudi arháičnostima  
TOŽILNIK: arháičnosti  
MESTNIK: pri arháičnostih  
ORODNIK: z arháičnostma tudi z arháičnostima  

množina  
IMENOVALNIK: arháičnosti  
RODILNIK: arháičnosti  
DAJALNIK: arháičnostim  
TOŽILNIK: arháičnosti  
MESTNIK: pri arháičnostih  
ORODNIK: z arháičnostmi  

  
IZVOR  
↑arhaičen  
  

arhaízem arhaízma samostalnik moškega spola  

[arhaízəm]  
POMEN  

1. pojav, prvina, ki spominja na (daljno) 
preteklost ali ima značilnosti preteklosti  
▪ Krščanski praznik sicer prihaja z Vzhoda, a je na 
Zahodu prevzel vrsto rimskih arhaizmov, jih po svoje 
skušal prekriti, pozneje pa se je nekoliko po svoje 

razvijal celo v cerkvenem smislu.  

2. pojav, prvina, ki ni več v skladu z razmerami, 
potrebami, normami določenega časa  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Za moj okus je vsekakor pravni in politični 
arhaizem, da novinarjem sodijo na podlagi 
kazenskega zakona.  

▪▪▪   
▪ Nova družbena pogodba naj bi družbeno neenakost 

kot arhaizem odložila v muzej.  

3. iz jezikoslovja jezikovni pojav, prvina starejšega 
obdobja v odnosu do novejšega, sodobnega 
jezika  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

jezikovni arhaizmi  
▪ Šlezijsko narečje je ohranilo številne poljske, 

nemške in moravske arhaizme.  
▪ Verno je sledil avtorjevemu tekstu, kljub temu da 
je iz njega izvzel nekaj stranskih oseb in prečistil 

jezikovne arhaizme.  
▪▪▪   
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▪ Ohranjen je star samoglasniški in soglasniški sestav 
in še druge jezikovne značilnosti, ki jih danes 
sprejemamo kot arhaizme.  
▪ Lovil je ravnovesje med arhaizmi in modernizmi v 
leksiki in sintaksi, objavljal je poskusne odlomke in 

predelane verzije.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[arhaízəm]  
IPA: [aɾxaˈiːzəm]  
ednina  

IMENOVALNIK: arhaízem  
RODILNIK: arhaízma  
DAJALNIK: arhaízmu  
TOŽILNIK: arhaízem  
MESTNIK: pri arhaízmu  
ORODNIK: z arhaízmom  

dvojina  
IMENOVALNIK: arhaízma  
RODILNIK: arhaízmov  
DAJALNIK: arhaízmoma  
TOŽILNIK: arhaízma  
MESTNIK: pri arhaízmih  
ORODNIK: z arhaízmoma  

množina  
IMENOVALNIK: arhaízmi  
RODILNIK: arhaízmov  
DAJALNIK: arhaízmom  
TOŽILNIK: arhaízme  
MESTNIK: pri arhaízmih  
ORODNIK: z arhaízmi  

  
TONEMSKO  

[arhaízəm]  
IPA: [aɾxaìːz m]  
ednina  

IMENOVALNIK: arhaízem  
RODILNIK: arhaízma  
DAJALNIK: arhaízmu  
TOŽILNIK: arhaízem  
MESTNIK: pri arhaízmu  
ORODNIK: z arhaízmom  

dvojina  
IMENOVALNIK: arhaízma  
RODILNIK: arhaízmov tudi arhaȋzmov  
DAJALNIK: arhaízmoma  
TOŽILNIK: arhaízma  
MESTNIK: pri arhaízmih tudi pri arhaȋzmih  
ORODNIK: z arhaízmoma  

množina  
IMENOVALNIK: arhaízmi  
RODILNIK: arhaízmov tudi arhaȋzmov  
DAJALNIK: arhaízmom  
TOŽILNIK: arhaízme  
MESTNIK: pri arhaízmih tudi pri arhaȋzmih  

ORODNIK: z arhaízmi tudi z arhaȋzmi  
  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Archaismus, angl. archaism, frc. 
archaïsme, glej ↑arhaičen  
  

ármafleks ármafleksa samostalnik moškega spola  

[ármaflẹks]  
POMEN  

tanjša izolacijska podloga za ležanje ali sedenje  
▪ Na tla položim armafleks, nanj pa spalno vrečo in 

prenočišče je nared.  
▪ Največkrat sem na kakem hribčku ali nepokošenem 

travniku, na armafleksu berem knjigo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ármaflẹks]  
IPA: [ˈaːɾmafleks]  
ednina  

IMENOVALNIK: ármafleks  
RODILNIK: ármafleksa  
DAJALNIK: ármafleksu  
TOŽILNIK: ármafleks  
MESTNIK: pri ármafleksu  
ORODNIK: z ármafleksom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ármafleksa  
RODILNIK: ármafleksov  
DAJALNIK: ármafleksoma  
TOŽILNIK: ármafleksa  
MESTNIK: pri ármafleksih  
ORODNIK: z ármafleksoma  

množina  
IMENOVALNIK: ármafleksi  
RODILNIK: ármafleksov  
DAJALNIK: ármafleksom  
TOŽILNIK: ármaflekse  
MESTNIK: pri ármafleksih  
ORODNIK: z ármafleksi  

  
TONEMSKO  

[ȃrmaflẹks]  
IPA: [áːɾmàfleks]  
ednina  

IMENOVALNIK: ȃrmafleks  
RODILNIK: ȃrmafleksa  
DAJALNIK: ȃrmafleksu  
TOŽILNIK: ȃrmafleks  
MESTNIK: pri ȃrmafleksu  
ORODNIK: z ȃrmafleksom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȃrmafleksa  
RODILNIK: ȃrmafleksov  
DAJALNIK: ȃrmafleksoma  
TOŽILNIK: ȃrmafleksa  
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MESTNIK: pri ȃrmafleksih  
ORODNIK: z ȃrmafleksoma  

množina  
IMENOVALNIK: ȃrmafleksi  
RODILNIK: ȃrmafleksov  
DAJALNIK: ȃrmafleksom  
TOŽILNIK: ȃrmaflekse  
MESTNIK: pri ȃrmafleksih  
ORODNIK: z ȃrmafleksi  

  
IZVOR  
po imenu izdelka Armaflex® (od 1954) iz imena 
nemškega proizvajalca Armacell + ↑fleks(ibilen)  
  

arzén arzéna samostalnik moškega spola  

[arzén]  
POMEN  

element, ki nastopa v obliki krhke sive kovine ali 
nekovinskega rumenega prahu, kemijski element 
[As]  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

količina, koncentracija, vsebnost arzena  
▪ S strokovno analizo talnih sedimentov so želeli 
pridobiti podatke o koncentraciji organskih spojin, 
izmeriti vsebnost arzena in težkih kovin ter 

mineralnih olj na naplavljenih površinah.  
▪ Angleški raziskovalci so opozorili, da se je količina 
arzena v Mehiškem zalivu povečala za trikrat.  

▪▪▪   
▪ Kronične zastrupitve z arzenom se izražajo z 

obolelostjo živčevja in na koži.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[arzén]  
IPA: [aɾˈzeːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: arzén  
RODILNIK: arzéna  
DAJALNIK: arzénu  
TOŽILNIK: arzén  
MESTNIK: pri arzénu  
ORODNIK: z arzénom  

dvojina  
IMENOVALNIK: arzéna  
RODILNIK: arzénov  
DAJALNIK: arzénoma  
TOŽILNIK: arzéna  
MESTNIK: pri arzénih  
ORODNIK: z arzénoma  

množina  
IMENOVALNIK: arzéni  
RODILNIK: arzénov  
DAJALNIK: arzénom  
TOŽILNIK: arzéne  
MESTNIK: pri arzénih  

ORODNIK: z arzéni  
  
TONEMSKO  

[arz n]  
IPA: [aɾzéːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: arz n  
RODILNIK: arz na  
DAJALNIK: arz nu  
TOŽILNIK: arz n  
MESTNIK: pri arz nu  
ORODNIK: z arz nom  

dvojina  
IMENOVALNIK: arz na  
RODILNIK: arz nov  
DAJALNIK: arz noma  
TOŽILNIK: arz na  
MESTNIK: pri arz nih  
ORODNIK: z arz noma  

množina  
IMENOVALNIK: arz ni  
RODILNIK: arz nov  
DAJALNIK: arz nom  
TOŽILNIK: arz ne  
MESTNIK: pri arz nih  
ORODNIK: z arz ni  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Arsen, poznolat. arsenicum in 
gr. arsenikón iz srperz. *zarnīk, prvotno ‛zlate 
barve, zlat’  
  

As simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element arzen  
▪ Vzorci so bili analizirani na 42 kemijskih elementov, 
med drugim tudi na arzen (As), kadmij (Cd) svinec 
(Pb) in cink (Zn).  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. As, simbola za element ↑arzen, 
poznolat. arsenicum  
  

asparagín asparagína samostalnik moškega spola  

[asparagín]  
POMEN  

iz biologije, iz kemije aminokislina, ki se pojavlja zlasti v 
špargljih, oreških, mesu, mleku in pozitivno 
vpliva na razvoj in delovanje živčnega tkiva  
▪ Asparagin poveča dejavnost ledvic in pospeši 
izločanje urina.  
▪ V nasprotju z belimi šparglji rastejo zeleni nad 
zemljo, vsebujejo več vitamina C in karotenov, vendar 
manj asparagina kakor beli.  
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IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[asparagín]  
IPA: [aspaɾaˈgiːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: asparagín  
RODILNIK: asparagína  
DAJALNIK: asparagínu  
TOŽILNIK: asparagín  
MESTNIK: pri asparagínu  
ORODNIK: z asparagínom  

dvojina  
IMENOVALNIK: asparagína  
RODILNIK: asparagínov  
DAJALNIK: asparagínoma  
TOŽILNIK: asparagína  
MESTNIK: pri asparagínih  
ORODNIK: z asparagínoma  

množina  
IMENOVALNIK: asparagíni  
RODILNIK: asparagínov  
DAJALNIK: asparagínom  
TOŽILNIK: asparagíne  
MESTNIK: pri asparagínih  
ORODNIK: z asparagíni  

  
TONEMSKO  

[asparagȋn]  
IPA: [aspaɾagíːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: asparagȋn  
RODILNIK: asparagȋna  
DAJALNIK: asparagȋnu  
TOŽILNIK: asparagȋn  
MESTNIK: pri asparagȋnu  
ORODNIK: z asparagȋnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: asparagȋna  
RODILNIK: asparagȋnov  
DAJALNIK: asparagȋnoma  
TOŽILNIK: asparagȋna  
MESTNIK: pri asparagȋnih  
ORODNIK: z asparagȋnoma  

množina  
IMENOVALNIK: asparagȋni  
RODILNIK: asparagȋnov  
DAJALNIK: asparagȋnom  
TOŽILNIK: asparagȋne  
MESTNIK: pri asparagȋnih  
ORODNIK: z asparagȋni  

  
IZVOR  
prevzeto iz angl. asparagine, nem. Asparagin, iz 
↑asparagus  
  

B simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element bor  
▪ Najpogosteje omenjamo težave rastlin zaradi 
pomanjkanja železa (Fe) in bora (B), le malokrat pa 
se pojavijo naslednji elementi: baker (Cu), cink (Zn) 

in mangan (Mn).  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. B, simbola za element ↑bor  
  

Ba simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element barij  
▪ Napiši katione elementov: galija (Ga), barija (Ba), 

indija (In).  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Ba, simbola za element ↑barij  
  

bába bábe samostalnik ženskega spola  

[bába]  
POMEN  

1. slabšalno ženska  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

blond baba | grda baba | nage babe | nora, zmešana 
baba | sitna, tečna, zoprna baba | stara baba  
▪ Bržkone vam dostikrat vržejo v obraz, da ste tečna 
stara baba, ko stresate takšne neprijetne resnice.  
▪ Zanje sem bila zmešana baba.  
▪ Sredi polnega avtobusa me je nazijala neka precej 
zanemarjena baba.  

▪▪▪   
▪ Saj se moramo babe tudi kdaj pa kdaj malo sprostiti 

in poveseliti.  

1.1. neknjižno pogovorno, ekspresivno privlačna, sposobna 
ženska; SIN.: neknjižno pogovorno, ekspresivno babnica  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

blond baba | dobra, fajn, fejst, huda baba | prava 
baba  
▪ Res je fejst baba!  

▪▪▪   
▪ Ja, res je bila baba, baba in pol.  

2. slabšalno moški, ki se mu pripisujejo nekatere 
stereotipne ženske vedenjske, telesne lastnosti  
▪ Stari, ne bodi taka baba!  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bába]  
IPA: [ˈbaːba]  
ednina  

IMENOVALNIK: bába  
RODILNIK: bábe  
DAJALNIK: bábi  
TOŽILNIK: bábo  
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MESTNIK: pri bábi  
ORODNIK: z bábo  

dvojina  
IMENOVALNIK: bábi  
RODILNIK: báb  
DAJALNIK: bábama  
TOŽILNIK: bábi  
MESTNIK: pri bábah  
ORODNIK: z bábama  

množina  
IMENOVALNIK: bábe  
RODILNIK: báb  
DAJALNIK: bábam  
TOŽILNIK: bábe  
MESTNIK: pri bábah  
ORODNIK: z bábami  

  
TONEMSKO  

[bába]  
IPA: [bàːbá]  
ednina  

IMENOVALNIK: bába  
RODILNIK: bábe  
DAJALNIK: bábi  
TOŽILNIK: bábo  
MESTNIK: pri bábi  
ORODNIK: z bȃbo  

dvojina  
IMENOVALNIK: bábi  
RODILNIK: bȃb  
DAJALNIK: bábama  
TOŽILNIK: bábi  
MESTNIK: pri bábah  
ORODNIK: z bábama  

množina  
IMENOVALNIK: bábe  
RODILNIK: bȃb  
DAJALNIK: bábam  
TOŽILNIK: bábe  
MESTNIK: pri bábah  
ORODNIK: z bábami  

  
STALNE ZVEZE  
  
žaganje babe  

iz etnologije običaj v pustnem času, pri katerem se 
prežaga hlod, lutka, navadno iz slame in cunj, ki 
ponazarja žensko  
▪ Nekajdnevne pustne norčije na Cerkniškem so se 
včeraj popoldne začele s tradicionalnim žaganjem 
babe.  
▪ Pravi smisel pustovanja, žaganje babe, babjega 
mlina, oranja in sejanja je, da ves ta obred 
napoveduje konec zime in bližnji prihod pomladi.  
  
FRAZEOLOGIJA  

  
Baba je baba, najboljša je slaba.  

slabšalno izraža, da so vse ženske slabe  
▪ Z ženskami je sploh hudič! Vse so enake, baba je 
baba, najboljša je slaba.  
  
Baba pijana, rit prodana.  

slabšalno izraža, da se opita ženska vede razuzdano  
▪ Nekoč sem punco peljal ven in po treh urah 
skupnega druženja sem jo videl z drugim. Baba pijana 
– rit prodana.  
  
Baba zmešana!  

slabšalno Baba neumna!  
slabšalno Baba smotana!  
slabšalno Baba trapasta!  

slabšalno izraža jezo, nejevoljo nad žensko, navadno 
v afektu  
▪ V kabini mimo hitečega avtomobila je zagledala 
senco voznika, ki ji je žugala in se trkala po čelu, a si 
nora, baba zmešana, a hočeš, da te povozim.  
▪ Izginite! Babe zmešane!  
▪ Baba neumna, kaj me pa sprašuješ?!  
▪ Zaspi že enkrat, baba smotana!  
▪ »Baba trapasta, zdaj boš pa še govorila, kakšne 

karte imam!«  
  
Babe so hudič.  

slabšalno izraža, da so ženske zlonamerne, da 
povzročajo težave  
▪ O porednih dekletih je moj stric vedno govoril: 
»Fant, babe so hudič, pazi se!«  
  
BESEDOTVORJE  

svojilni pridevnik: babin  
  
IZVOR  
= stcslov. baba, hrv., srb. bȁba, rus. bába, češ. bába 
< pslov. *baba ‛stara ženska’ < ide. *b b   
  

bábi bábi samostalnik ženskega spola  

[bábi]  
POMEN  

ljubkovalno mati očeta ali matere v razmerju do 
njunih otrok; SIN.: babica, narečno koroško bica, narečno 

primorsko nona, narečno štajersko oma  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

babi pazi KOGA | babi pripoveduje, pravi, reče KAJ  
▪ Ko ima mami službo popoldne, babi pazi mojega 
brata.  
▪ Moja babi mi je pripovedovala, kako so preživljali 
zimske večere.  

⏵ priredna zveza  
babi in dedi  
▪ Še na stara leta se bodo spominjali babi in dedija 
ter voženj z vlakom na Ptuj.  
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▪▪▪   
▪ Rada bi spoznala tvojo babi.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bábi]  
IPA: [ˈbaːbi]  
ednina  

IMENOVALNIK: bábi  
RODILNIK: bábi  
DAJALNIK: bábi  
TOŽILNIK: bábi  
MESTNIK: pri bábi  
ORODNIK: z bábi  

dvojina  
IMENOVALNIK: bábi  
RODILNIK: bábi  
DAJALNIK: bábi  
TOŽILNIK: bábi  
MESTNIK: pri bábi  
ORODNIK: z bábi  

množina  
IMENOVALNIK: bábi  
RODILNIK: bábi  
DAJALNIK: bábi  
TOŽILNIK: bábi  
MESTNIK: pri bábi  
ORODNIK: z bábi  

  
TONEMSKO  

[bȃbi]  
IPA: [báːbì]  
ednina  

IMENOVALNIK: bȃbi  
RODILNIK: bȃbi  
DAJALNIK: bȃbi  
TOŽILNIK: bȃbi  
MESTNIK: pri bȃbi  
ORODNIK: z bȃbi  

dvojina  
IMENOVALNIK: bȃbi  
RODILNIK: bȃbi  
DAJALNIK: bȃbi  
TOŽILNIK: bȃbi  
MESTNIK: pri bȃbi  
ORODNIK: z bȃbi  

množina  
IMENOVALNIK: bȃbi  
RODILNIK: bȃbi  
DAJALNIK: bȃbi  
TOŽILNIK: bȃbi  
MESTNIK: pri bȃbi  
ORODNIK: z bȃbi  

  
IZVOR  
↑babica  

  

bábičar bábičarja samostalnik moškega spola  

[bábičar]  
POMEN  

moški, ki se poklicno ukvarja z vodenjem 
porodov  
▪ To zame ni poklic ali delo, ki bi ga lahko izklopil po 
osemurnem delovniku, saj se kot babičar srečujem 
tako z veselimi kot žalostnimi dogodki.  
▪ Na forumu uporabnice opisujejo svoje porodne 
izkušnje v posamezni porodnišnici in delijo pohvale ali 
graje babicam oz. babičarjem.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bábičar]  
IPA: [ˈbaːbiʧaɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: bábičar  
RODILNIK: bábičarja  
DAJALNIK: bábičarju  
TOŽILNIK: bábičarja  
MESTNIK: pri bábičarju  
ORODNIK: z bábičarjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: bábičarja  
RODILNIK: bábičarjev  
DAJALNIK: bábičarjema  
TOŽILNIK: bábičarja  
MESTNIK: pri bábičarjih  
ORODNIK: z bábičarjema  

množina  
IMENOVALNIK: bábičarji  
RODILNIK: bábičarjev  
DAJALNIK: bábičarjem  
TOŽILNIK: bábičarje  
MESTNIK: pri bábičarjih  
ORODNIK: z bábičarji  

  
TONEMSKO  

[bábičar]  
IPA: [bàːbíʧaɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: bábičar  
RODILNIK: bábičarja  
DAJALNIK: bábičarju  
TOŽILNIK: bábičarja  
MESTNIK: pri bábičarju  
ORODNIK: z bábičarjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: bábičarja  
RODILNIK: bábičarjev tudi bȃbičarjev  
DAJALNIK: bábičarjema  
TOŽILNIK: bábičarja  
MESTNIK: pri bábičarjih tudi pri bȃbičarjih  
ORODNIK: z bábičarjema  
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množina  
IMENOVALNIK: bábičarji  
RODILNIK: bábičarjev tudi bȃbičarjev  
DAJALNIK: bábičarjem  
TOŽILNIK: bábičarje  
MESTNIK: pri bábičarjih tudi pri bȃbičarjih  
ORODNIK: z bábičarji tudi z bȃbičarji  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: babica  
  
IZVOR  
↑babica  
  

bábjak bábjaka; glej bábjek samostalnik moškega spola  

[bábjak]  
POMEN  

slabšalno moški, ki pogosto menja spolne partnerice 
ali se mu to pripisuje  
▪ Pri 25 letih sem se na praksi v nekem podjetju 

zapletla s šefom, groznim babjakom.  
▪ Vsi so prepričani, da je bil aroganten babjak, ki je 

ženske menjal kot srajce.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bábjak]  
IPA: [ˈbaːbjak]  
ednina  

IMENOVALNIK: bábjak  
RODILNIK: bábjaka  
DAJALNIK: bábjaku  
TOŽILNIK: bábjaka  
MESTNIK: pri bábjaku  
ORODNIK: z bábjakom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bábjaka  
RODILNIK: bábjakov  
DAJALNIK: bábjakoma  
TOŽILNIK: bábjaka  
MESTNIK: pri bábjakih  
ORODNIK: z bábjakoma  

množina  
IMENOVALNIK: bábjaki  
RODILNIK: bábjakov  
DAJALNIK: bábjakom  
TOŽILNIK: bábjake  
MESTNIK: pri bábjakih  
ORODNIK: z bábjaki  

  
TONEMSKO  

[bȃbjak]  
IPA: [báːbjàk]  
ednina  

IMENOVALNIK: bȃbjak  
RODILNIK: bȃbjaka  

DAJALNIK: bȃbjaku  
TOŽILNIK: bȃbjaka  
MESTNIK: pri bȃbjaku  
ORODNIK: z bȃbjakom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bȃbjaka  
RODILNIK: bȃbjakov  
DAJALNIK: bȃbjakoma  
TOŽILNIK: bȃbjaka  
MESTNIK: pri bȃbjakih  
ORODNIK: z bȃbjakoma  

množina  
IMENOVALNIK: bȃbjaki  
RODILNIK: bȃbjakov  
DAJALNIK: bȃbjakom  
TOŽILNIK: bȃbjake  
MESTNIK: pri bȃbjakih  
ORODNIK: z bȃbjaki  

  
IZVOR  
↑baba  
  

bábjek bábjeka; tudi bábjak samostalnik moškega spola  

[bábjek]  
POMEN  

slabšalno moški, ki pogosto menja spolne partnerice 
ali se mu to pripisuje  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Ko sta bila zunaj, je svoj imidž večnega babjeka 

dokazoval s flirtanjem.  
▪ Za moža je imela slavnega slikarja, ki je bil velik 

babjek in mačo.  
▪▪▪   
▪ V medijih so se bohotile novice o tem, da je babjek.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bábjek]  
IPA: [ˈbaːbjɛk]  
ednina  

IMENOVALNIK: bábjek  
RODILNIK: bábjeka  
DAJALNIK: bábjeku  
TOŽILNIK: bábjeka  
MESTNIK: pri bábjeku  
ORODNIK: z bábjekom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bábjeka  
RODILNIK: bábjekov  
DAJALNIK: bábjekoma  
TOŽILNIK: bábjeka  
MESTNIK: pri bábjekih  
ORODNIK: z bábjekoma  

množina  
IMENOVALNIK: bábjeki  
RODILNIK: bábjekov  
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DAJALNIK: bábjekom  
TOŽILNIK: bábjeke  
MESTNIK: pri bábjekih  
ORODNIK: z bábjeki  

  
TONEMSKO  

[bȃbjek]  
IPA: [báːbj k]  
ednina  

IMENOVALNIK: bȃbjek  
RODILNIK: bȃbjeka  
DAJALNIK: bȃbjeku  
TOŽILNIK: bȃbjeka  
MESTNIK: pri bȃbjeku  
ORODNIK: z bȃbjekom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bȃbjeka  
RODILNIK: bȃbjekov  
DAJALNIK: bȃbjekoma  
TOŽILNIK: bȃbjeka  
MESTNIK: pri bȃbjekih  
ORODNIK: z bȃbjekoma  

množina  
IMENOVALNIK: bȃbjeki  
RODILNIK: bȃbjekov  
DAJALNIK: bȃbjekom  
TOŽILNIK: bȃbjeke  
MESTNIK: pri bȃbjekih  
ORODNIK: z bȃbjeki  

  
IZVOR  
↑babjak  
  

bábji bábja bábje pridevnik  

[bábji]  
POMEN  

1. slabšalno ženski  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

babji čvek, žur  
▪ Vsako poletje smo si vzele teden samo zase, 
pustile partnerje doma in imele res pravi babji žur.  
▪ Kje imate svojo babjo klapo, vse svoje prijateljice?  

1.1. slabšalno ki kaže, izraža lastnosti, ki se 
stereotipno pripisujejo ženskam  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

babji čvek, žur | babja revija | babje čenče  
▪ Kdo pravi, da moški ne berejo babjih revij?  
▪ Če gledam babji film, ga gledam s prijateljicami.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bábji]  
IPA: [ˈbaːbji]  
OSNOVNIK  

moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: bábji  
RODILNIK: bábjega  
DAJALNIK: bábjemu  
TOŽILNIK: bábji  

živo bábjega  
MESTNIK: pri bábjem  
ORODNIK: z bábjim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bábja  
RODILNIK: bábjih  
DAJALNIK: bábjima  
TOŽILNIK: bábja  
MESTNIK: pri bábjih  
ORODNIK: z bábjima  

množina  
IMENOVALNIK: bábji  
RODILNIK: bábjih  
DAJALNIK: bábjim  
TOŽILNIK: bábje  
MESTNIK: pri bábjih  
ORODNIK: z bábjimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bábja  
RODILNIK: bábje  
DAJALNIK: bábji  
TOŽILNIK: bábjo  
MESTNIK: pri bábji  
ORODNIK: z bábjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: bábji  
RODILNIK: bábjih  
DAJALNIK: bábjima  
TOŽILNIK: bábji  
MESTNIK: pri bábjih  
ORODNIK: z bábjima  

množina  
IMENOVALNIK: bábje  
RODILNIK: bábjih  
DAJALNIK: bábjim  
TOŽILNIK: bábje  
MESTNIK: pri bábjih  
ORODNIK: z bábjimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bábje  
RODILNIK: bábjega  
DAJALNIK: bábjemu  
TOŽILNIK: bábje  
MESTNIK: pri bábjem  
ORODNIK: z bábjim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bábji  
RODILNIK: bábjih  
DAJALNIK: bábjima  
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TOŽILNIK: bábji  
MESTNIK: pri bábjih  
ORODNIK: z bábjima  

množina  
IMENOVALNIK: bábja  
RODILNIK: bábjih  
DAJALNIK: bábjim  
TOŽILNIK: bábja  
MESTNIK: pri bábjih  
ORODNIK: z bábjimi  

  
TONEMSKO  

[bȃbji]  
IPA: [báːbjì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bȃbji  
RODILNIK: bȃbjega  
DAJALNIK: bȃbjemu  
TOŽILNIK: bȃbji  

živo bȃbjega  
MESTNIK: pri bȃbjem  
ORODNIK: z bȃbjim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bȃbja  
RODILNIK: bȃbjih  
DAJALNIK: bȃbjima  
TOŽILNIK: bȃbja  
MESTNIK: pri bȃbjih  
ORODNIK: z bȃbjima  

množina  
IMENOVALNIK: bȃbji  
RODILNIK: bȃbjih  
DAJALNIK: bȃbjim  
TOŽILNIK: bȃbje  
MESTNIK: pri bȃbjih  
ORODNIK: z bȃbjimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bȃbja  
RODILNIK: bȃbje  
DAJALNIK: bȃbji  
TOŽILNIK: bȃbjo  
MESTNIK: pri bȃbji  
ORODNIK: z bȃbjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: bȃbji  
RODILNIK: bȃbjih  
DAJALNIK: bȃbjima  
TOŽILNIK: bȃbji  
MESTNIK: pri bȃbjih  
ORODNIK: z bȃbjima  

množina  
IMENOVALNIK: bȃbje  
RODILNIK: bȃbjih  

DAJALNIK: bȃbjim  
TOŽILNIK: bȃbje  
MESTNIK: pri bȃbjih  
ORODNIK: z bȃbjimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bȃbje  
RODILNIK: bȃbjega  
DAJALNIK: bȃbjemu  
TOŽILNIK: bȃbje  
MESTNIK: pri bȃbjem  
ORODNIK: z bȃbjim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bȃbji  
RODILNIK: bȃbjih  
DAJALNIK: bȃbjima  
TOŽILNIK: bȃbji  
MESTNIK: pri bȃbjih  
ORODNIK: z bȃbjima  

množina  
IMENOVALNIK: bȃbja  
RODILNIK: bȃbjih  
DAJALNIK: bȃbjim  
TOŽILNIK: bȃbja  
MESTNIK: pri bȃbjih  
ORODNIK: z bȃbjimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
babje pšeno  

padavine v obliki drobnejših snežnih zrn  
▪ Plasti zasneženega babjega pšena se lahko dolgo 
obdržijo v snežni odeji, ker so zrnca že ob padcu na 
tla precej velika in se le počasi spreminjajo v kaj 

drugega.  
▪ Toči sorodne padavine so še sodra, babje pšeno in 

dež, ki zmrzuje.  
  
FRAZEOLOGIJA  
  
babja vera  

slabšalno praznoverje, vraževerje, vraža  
▪ Vraže, prazne vere, babje vere so tisti način 
razmišljanja in delovanja, ki so mu izobraževanje in 
znanstvena spoznanja razrahljala ali povsem izničila 
duhovno podlago in se je ohranil kot nekakšen 

prežitek predvsem v običajih in navadah.  
  
babje poletje/leto  
babje poletje  

babje leto  

obdobje suhega, sončnega vremena v jeseni, 
zlasti v oktobru in začetku novembra  
▪ Miren oktober brez izrazitega babjega poletja je 
idealen uvod v zimsko mirovanje.  
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▪ Do konca meseca je pred nami klasično »babje 
poletje«: jutranja megla in topli, od sonca razvajeni 
popoldnevi.  
▪ Čas okrog martinovega je povezan tudi z vremenom. 
Martin prinese včasih še nekaj lepih in toplih dni. Te 

dneve imenujemo »babje leto«.  
  
hudič/vrag babji  
hudič babji  

slabšalno vrag babji  

slabšalno zlobna, hudobna, nemoralna ženska  
▪ Naj čim prej gre, saj je že tako hudič babji naredil 

preveč škode.  
▪ Zakaj tega hudiča babjega ne zaprete?  
▪ Coprnica je spremljala moj boleči pogled, in glej 
čudo, vrag babji me je v trenutku spustil in planil 
naravnost k steklenici.  
  
IZVOR  
↑baba  
  

babúra babúre samostalnik ženskega spola  

[babúra]  
POMEN  

1. slabšalno ženska, zlasti starejša  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

stara babura  
▪ Šofer je poklical policiste na pomoč, češ da neka 
babura z marelo pretepa otroke.  
▪ Zgodbe so si pripovedovale vaške babure kar ob 
vodnjaku, dedci pa v gostilni ali pod lipo.  

▪▪▪   
▪ Očeta sta baburi pripeljali v bolezen in smrt.  

2. paprika s krajšimi in širšimi mesnatimi plodovi  
▪ Poleg paradižnika nam bodo v posodah lepo 
uspevale tudi paprike, od majhnih pekočih do velikih 
babur.  

2.1. plod te paprike kot hrana, jed  
⏵ sam. beseda + sam. beseda  

paprika babura  
▪ Paprike babure so primerne za nadevanje, poleg 
tega pa jih uporabljamo tudi za prikuhe.  
▪ Povišala se je cena domače rumene paprike sorte 

babura.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[babúra]  
IPA: [baˈbuːɾa]  
ednina  

IMENOVALNIK: babúra  
RODILNIK: babúre  
DAJALNIK: babúri  
TOŽILNIK: babúro  
MESTNIK: pri babúri  
ORODNIK: z babúro  

dvojina  
IMENOVALNIK: babúri  
RODILNIK: babúr  
DAJALNIK: babúrama  
TOŽILNIK: babúri  
MESTNIK: pri babúrah  
ORODNIK: z babúrama  

množina  
IMENOVALNIK: babúre  
RODILNIK: babúr  
DAJALNIK: babúram  
TOŽILNIK: babúre  
MESTNIK: pri babúrah  
ORODNIK: z babúrami  

  
TONEMSKO  

[babȗra]  
IPA: [babúːɾà]  
ednina  

IMENOVALNIK: babȗra  
RODILNIK: babȗre  
DAJALNIK: babȗri  
TOŽILNIK: babȗro  
MESTNIK: pri babȗri  
ORODNIK: z babȗro  

dvojina  
IMENOVALNIK: babȗri  
RODILNIK: babȗr  
DAJALNIK: babȗrama  
TOŽILNIK: babȗri  
MESTNIK: pri babȗrah  
ORODNIK: z babȗrama  

množina  
IMENOVALNIK: babȗre  
RODILNIK: babȗr  
DAJALNIK: babȗram  
TOŽILNIK: babȗre  
MESTNIK: pri babȗrah  
ORODNIK: z babȗrami  

  
IZVOR  
↑baba  
  

bádelj bádlja samostalnik moškega spola  

[bádəl]  
POMEN  

1. trnata zdravilna rastlina z vijoličastimi cvetovi 
v koških, zelenimi nazobčanimi listi z belimi 
listnimi žilami in črno rjavimi semeni ali del te 
rastline; primerjaj lat. Silybum marianum; SIN.: pegasti 

badelj  
▪ Seme badlja lahko stolčemo, zmeljemo, ga žvečimo 
ali pa jemljemo kot prah s tekočino.  
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▪ Dandanes iz badlja izdelujejo tablete, kapsule, 
dražeje in prah, ki ga primešamo v jogurt, sadni sok 
ali čaj.  
▪ Badlju moramo na vrtu zagotoviti veliko prostora, 
saj njegova listna rozeta zraste od 40 do 50 cm 

široko.  

1.1. zdravilni pripravek iz semen te rastline; 

SIN.: pegasti badelj  
▪ Za želodec vsebuje badelj zlasti grenčine, ki dobro 
vplivajo na ta organ.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bádəl]  
IPA: [ˈbaːdəl]  
ednina  

IMENOVALNIK: bádelj  
RODILNIK: bádlja  
DAJALNIK: bádlju  
TOŽILNIK: bádelj  
MESTNIK: pri bádlju  
ORODNIK: z bádljem  

dvojina  
IMENOVALNIK: bádlja  
RODILNIK: bádljev  
DAJALNIK: bádljema  
TOŽILNIK: bádlja  
MESTNIK: pri bádljih  
ORODNIK: z bádljema  

množina  
IMENOVALNIK: bádlji  
RODILNIK: bádljev  
DAJALNIK: bádljem  
TOŽILNIK: bádlje  
MESTNIK: pri bádljih  
ORODNIK: z bádlji  

  
TONEMSKO  

[bádəl]  
IPA: [bàːd l]  
ednina  

IMENOVALNIK: bádelj  
RODILNIK: bádlja  
DAJALNIK: bádlju  
TOŽILNIK: bádelj  
MESTNIK: pri bádlju  
ORODNIK: z bádljem  

dvojina  
IMENOVALNIK: bádlja  
RODILNIK: bádljev tudi bȃdljev  
DAJALNIK: bádljema  
TOŽILNIK: bádlja  
MESTNIK: pri bádljih tudi pri bȃdljih  
ORODNIK: z bádljema  

množina  
IMENOVALNIK: bádlji  

RODILNIK: bádljev tudi bȃdljev  
DAJALNIK: bádljem  
TOŽILNIK: bádlje  
MESTNIK: pri bádljih tudi pri bȃdljih  
ORODNIK: z bádlji tudi z bȃdlji  

  
STALNE ZVEZE  
  
pegasti badelj  

1. trnata zdravilna rastlina z vijoličastimi cvetovi 
v koških, zelenimi nazobčanimi listi z belimi 
listnimi žilami in črno rjavimi semeni ali del te 
rastline; primerjaj lat. Silybum marianum; SIN.: badelj  
▪ Pegasti badelj je sredozemska rastlina, ki pa zelo 
dobro uspeva tudi v notranjosti.  
▪ Že majhni odmerki semen pegastega badlja ali 
izvlečkov iz semen te rastline lahko vplivajo na 
delovanje nekaterih encimov v jetrih.  
▪ Čaj iz pegastega badlja lahko pomaga pri prebavnih 
motnjah, saj je blago odvajalo.  

1.1. zdravilni pripravek iz semen te rastline; 

SIN.: badelj  
▪ Pegasti badelj je odličen za obnavljanje in krepitev 
jeter, prav tako pa ga je priporočljivo uživati za 
razstrupljanje jeter in organizma.  
▪ Pegasti badelj je koristen tudi za tiste, ki imajo 
zdrava jetra, saj izboljša njihovo učinkovanje.  

  
IZVOR  
prevzeto iz hrv. bàdelj, iz bádati ‛bosti’, glej ↑bosti  
  

bagéta bagéte samostalnik ženskega spola  

[bagéta]  
POMEN  

dolga ozka štruca navadno belega kruha  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

▪ Bageto narežemo na kocke in hrustljavo opražimo 
na vročem zeliščnem maslu.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
▪ Vsebino ponve razdelimo na krožnike, potresemo z 
oplaknjenim in sesekljanim zelenjem ter ponudimo s 

česnovo bageto.  
▪▪▪   
▪ Rezine bagete popecite na eni strani, nato jih 

obrnite in nanje položite sir.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bagéta]  
IPA: [baˈgeːta]  
ednina  

IMENOVALNIK: bagéta  
RODILNIK: bagéte  
DAJALNIK: bagéti  
TOŽILNIK: bagéto  
MESTNIK: pri bagéti  
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ORODNIK: z bagéto  
dvojina  

IMENOVALNIK: bagéti  
RODILNIK: bagét  
DAJALNIK: bagétama  
TOŽILNIK: bagéti  
MESTNIK: pri bagétah  
ORODNIK: z bagétama  

množina  
IMENOVALNIK: bagéte  
RODILNIK: bagét  
DAJALNIK: bagétam  
TOŽILNIK: bagéte  
MESTNIK: pri bagétah  
ORODNIK: z bagétami  

  
TONEMSKO  

[bag ta]  
IPA: [bagéːtà]  
ednina  

IMENOVALNIK: bag ta  
RODILNIK: bag te  
DAJALNIK: bag ti  
TOŽILNIK: bag to  
MESTNIK: pri bag ti  
ORODNIK: z bag to  

dvojina  
IMENOVALNIK: bag ti  
RODILNIK: bag t  
DAJALNIK: bag tama  
TOŽILNIK: bag ti  
MESTNIK: pri bag tah  
ORODNIK: z bag tama  

množina  
IMENOVALNIK: bag te  
RODILNIK: bag t  
DAJALNIK: bag tam  
TOŽILNIK: bag te  
MESTNIK: pri bag tah  
ORODNIK: z bag tami  

  
IZVOR  
prevzeto prek frc. baguette, prvotneje ‛tanka palica, 
šiba’, iz it. bacchetta, iz bacchio ‛palica’  
  

bákšiš bákšiša samostalnik moškega spola  

[bákšiš]  
POMEN  

1. zlasti v nekaterih državah Bližnjega vzhoda in severne Afrike 

pričakovana napitnina ali manjša podkupnina za 
izvedbo storitve, usluge  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

▪ Fant je stekel, da bi kar se da hitro izpolnil 
naročilo, kajti le tako si je lahko obetal dober 

bakšiš.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
▪ Pot nas je peljala mimo znamenitih Mojzesovih 
vrelcev. Za manjši bakšiš smo voznika pregovorili, 
da se je ustavil pri njih.  
▪ Premajhen bakšiš pomeni žalitev.  

▪▪▪   
▪ Za nekaj bakšiša pokaže svoje spretnosti na 

drvečem konju.  
▪ Egipt z vsemi svojimi posebnostmi, kaotičnim 
prometom, ustaljeno normo bakšiša in bogatim 

izročilom je vredno spoznati.  

1.1. ekspresivno manjše plačilo, nagrada, 
podkupnina sploh  
▪ Čez dan sem zdolgočaseno vpisoval goste in jim 
prenašal kovčke, ponoči pa sem za dodaten bakšiš 
vozil dvigalo do nočnega lokala na vrhu hotela.  
▪ A sem zato tovoril pettonski hladilnik v peto 

nadstropje? Hočem bakšiš!  
▪ »Ste dobili dovoljenje za prestavitev?« Vsi molčijo 
in se muzajo, ker vedo, da je bilo treba dati le 
bakšiš odgovornemu uradniku.  

2. zlasti v nekaterih državah severne Afrike in Bližnjega vzhoda manjša 
vsota denarja, ki se da komu kot miloščina  
▪ Prebijal se je mimo beračev, ki so zahtevali bakšiš, 
in mimo trgovcev, ki so ponujali piščance.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bákšiš]  
IPA: [ˈbaːkʃiʃ]  
ednina  

IMENOVALNIK: bákšiš  
RODILNIK: bákšiša  
DAJALNIK: bákšišu  
TOŽILNIK: bákšiš  
MESTNIK: pri bákšišu  
ORODNIK: z bákšišem  

dvojina  
IMENOVALNIK: bákšiša  
RODILNIK: bákšišev  
DAJALNIK: bákšišema  
TOŽILNIK: bákšiša  
MESTNIK: pri bákšiših  
ORODNIK: z bákšišema  

množina  
IMENOVALNIK: bákšiši  
RODILNIK: bákšišev  
DAJALNIK: bákšišem  
TOŽILNIK: bákšiše  
MESTNIK: pri bákšiših  
ORODNIK: z bákšiši  

  
TONEMSKO  

[bȃkšiš]  
IPA: [báːkʃìʃ]  
ednina  
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IMENOVALNIK: bȃkšiš  
RODILNIK: bȃkšiša  
DAJALNIK: bȃkšišu  
TOŽILNIK: bȃkšiš  
MESTNIK: pri bȃkšišu  
ORODNIK: z bȃkšišem  

dvojina  
IMENOVALNIK: bȃkšiša  
RODILNIK: bȃkšišev  
DAJALNIK: bȃkšišema  
TOŽILNIK: bȃkšiša  
MESTNIK: pri bȃkšiših  
ORODNIK: z bȃkšišema  

množina  
IMENOVALNIK: bȃkšiši  
RODILNIK: bȃkšišev  
DAJALNIK: bȃkšišem  
TOŽILNIK: bȃkšiše  
MESTNIK: pri bȃkšiših  
ORODNIK: z bȃkšiši  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Bakschisch, angl. bakshish, frc. 
bakchich iz perz. baḫšīš ‛darilo’ iz baḫšīdan ‛dati’  
  

balónar balónarja samostalnik moškega spola  

[balónar]  
POMEN  

1. kdor se ukvarja z balonarstvom  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

srečanje balonarjev  
▪ Tekmovanje balonarjev je kljub slabi vremenski 

napovedi dobro uspelo.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

izkušen balonar  
▪ Prepričan je, da pilot ni zakrivil nesreče, ker je bil 
zelo izkušen balonar, temveč je po njegovem 

mnenju povzročila nesrečo tehnična okvara.  
▪ Zatrjuje, da je na trgu dovolj prostora za nove 
poklicne balonarje.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
▪ Balonarji se morajo pred poletom posvetovati z 
meteorologom glede vremenskih pogojev in polete 
prijaviti kontroli letenja.  

▪▪▪   
▪ Pospravljanje balona, ki čaka vsakega balonarja po 
pristanku, je zelo zamudno opravilo.  
▪ V letalski šoli se mladi jadralni in motorni piloti, 
padalci in balonarji učijo vsega potrebnega za 

letenje.  

2. lažji prehodni plašč s pasom, ovratnikom, 
gumbi za zapenjanje, navadno iz vodoodpornega 
blaga; SIN.: balonski plašč, trenč, trenčkot  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ V levi roki je držal kovček, čez desno pa si je obesil 
svetel balonar.  

▪▪▪   
▪ Kratki plaščki, balonarji in jakne so zelo hvaležni za 

vse vremenske neprilike.  
▪ V kolekciji so navdušili prilagodljivi plašči balonarji – 
s snemljivo podlogo in odpornostjo proti vsem 

vremenskim ujmam.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[balónar]  
IPA: [baˈloːnaɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: balónar  
RODILNIK: balónarja  
DAJALNIK: balónarju  
TOŽILNIK: živo balónarja  

neživo balónar  
MESTNIK: pri balónarju  
ORODNIK: z balónarjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: balónarja  
RODILNIK: balónarjev  
DAJALNIK: balónarjema  
TOŽILNIK: balónarja  
MESTNIK: pri balónarjih  
ORODNIK: z balónarjema  

množina  
IMENOVALNIK: balónarji  
RODILNIK: balónarjev  
DAJALNIK: balónarjem  
TOŽILNIK: balónarje  
MESTNIK: pri balónarjih  
ORODNIK: z balónarji  

  
TONEMSKO  

[bal nar]  
IPA: [balóːnàɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: bal nar  
RODILNIK: bal narja  
DAJALNIK: bal narju  
TOŽILNIK: živo bal narja  

neživo bal nar  
MESTNIK: pri bal narju  
ORODNIK: z bal narjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: bal narja  
RODILNIK: bal narjev  
DAJALNIK: bal narjema  
TOŽILNIK: bal narja  
MESTNIK: pri bal narjih  
ORODNIK: z bal narjema  

množina  
IMENOVALNIK: bal narji  
RODILNIK: bal narjev  
DAJALNIK: bal narjem  
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TOŽILNIK: bal narje  
MESTNIK: pri bal narjih  
ORODNIK: z bal narji  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: balonarka  
  
IZVOR  
↑balon  
  

balónarski balónarska balónarsko pridevnik  

[balónarski]  
POMEN  

1. ki je v zvezi z balonarji 1. ali balonarstvom  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

balonarski festival, praznik | balonarski krst | 

balonarski pilot | balonarski pokal | balonarski polet | 

balonarsko tekmovanje  
▪ Konec tedna znova organizirajo tradicionalni 
mednarodni balonarski festival, na katerem si bo 
mogoče pobliže ogledati, kako se upravlja balon.  
▪ Poletu z balonom je sledil še balonarski krst s 

podelitvijo diplom.  
▪ Že tretjič so pripravili balonarsko tekmovanje, na 

katerem je sodelovalo šest ekip.  

1.1. ki je namenjen balonarjem 1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

balonarski center, klub | balonarska sekcija | 

balonarsko društvo  
▪ Pričakujejo številne udeležence slovenskih 
balonarskih klubov, prav tako pa so svoj prihod 
najavila nekatera balonarska društva.  

1.2. ki ga sestavljajo, tvorijo balonarji 1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

balonarska četa, ekipa | balonarska posadka  
▪ V sončnem sobotnem jutru je osemnajst 

balonarskih ekip poletelo z letališča.  
▪ Več kot trideset balonov in balonarskih posadk iz 
Slovenije in tujine se je zbralo na balonarskem 
festivalu.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[balónarski]  
IPA: [baˈloːnaɾski]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: balónarski  
RODILNIK: balónarskega  
DAJALNIK: balónarskemu  
TOŽILNIK: balónarski  

živo balónarskega  
MESTNIK: pri balónarskem  
ORODNIK: z balónarskim  

dvojina  

IMENOVALNIK: balónarska  
RODILNIK: balónarskih  
DAJALNIK: balónarskima  
TOŽILNIK: balónarska  
MESTNIK: pri balónarskih  
ORODNIK: z balónarskima  

množina  
IMENOVALNIK: balónarski  
RODILNIK: balónarskih  
DAJALNIK: balónarskim  
TOŽILNIK: balónarske  
MESTNIK: pri balónarskih  
ORODNIK: z balónarskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: balónarska  
RODILNIK: balónarske  
DAJALNIK: balónarski  
TOŽILNIK: balónarsko  
MESTNIK: pri balónarski  
ORODNIK: z balónarsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: balónarski  
RODILNIK: balónarskih  
DAJALNIK: balónarskima  
TOŽILNIK: balónarski  
MESTNIK: pri balónarskih  
ORODNIK: z balónarskima  

množina  
IMENOVALNIK: balónarske  
RODILNIK: balónarskih  
DAJALNIK: balónarskim  
TOŽILNIK: balónarske  
MESTNIK: pri balónarskih  
ORODNIK: z balónarskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: balónarsko  
RODILNIK: balónarskega  
DAJALNIK: balónarskemu  
TOŽILNIK: balónarsko  
MESTNIK: pri balónarskem  
ORODNIK: z balónarskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: balónarski  
RODILNIK: balónarskih  
DAJALNIK: balónarskima  
TOŽILNIK: balónarski  
MESTNIK: pri balónarskih  
ORODNIK: z balónarskima  

množina  
IMENOVALNIK: balónarska  
RODILNIK: balónarskih  
DAJALNIK: balónarskim  
TOŽILNIK: balónarska  
MESTNIK: pri balónarskih  
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ORODNIK: z balónarskimi  
  
TONEMSKO  

[bal narski]  
IPA: [balóːnàɾski]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bal narski  
RODILNIK: bal narskega  
DAJALNIK: bal narskemu  
TOŽILNIK: bal narski  

živo bal narskega  
MESTNIK: pri bal narskem  
ORODNIK: z bal narskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bal narska  
RODILNIK: bal narskih  
DAJALNIK: bal narskima  
TOŽILNIK: bal narska  
MESTNIK: pri bal narskih  
ORODNIK: z bal narskima  

množina  
IMENOVALNIK: bal narski  
RODILNIK: bal narskih  
DAJALNIK: bal narskim  
TOŽILNIK: bal narske  
MESTNIK: pri bal narskih  
ORODNIK: z bal narskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bal narska  
RODILNIK: bal narske  
DAJALNIK: bal narski  
TOŽILNIK: bal narsko  
MESTNIK: pri bal narski  
ORODNIK: z bal narsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: bal narski  
RODILNIK: bal narskih  
DAJALNIK: bal narskima  
TOŽILNIK: bal narski  
MESTNIK: pri bal narskih  
ORODNIK: z bal narskima  

množina  
IMENOVALNIK: bal narske  
RODILNIK: bal narskih  
DAJALNIK: bal narskim  
TOŽILNIK: bal narske  
MESTNIK: pri bal narskih  
ORODNIK: z bal narskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bal narsko  
RODILNIK: bal narskega  
DAJALNIK: bal narskemu  

TOŽILNIK: bal narsko  
MESTNIK: pri bal narskem  
ORODNIK: z bal narskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bal narski  
RODILNIK: bal narskih  
DAJALNIK: bal narskima  
TOŽILNIK: bal narski  
MESTNIK: pri bal narskih  
ORODNIK: z bal narskima  

množina  
IMENOVALNIK: bal narska  
RODILNIK: bal narskih  
DAJALNIK: bal narskim  
TOŽILNIK: bal narska  
MESTNIK: pri bal narskih  
ORODNIK: z bal narskimi  

  
IZVOR  
↑balonar  
  

balónarstvo balónarstva samostalnik srednjega spola  

[balónarstvo]  
POMEN  

dejavnost, ki se ukvarja z letenjem z balonom  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

pionir, začetnik balonarstva  
▪ Skupina začetnikov balonarstva je zaradi 
pomanjkanja stikov z balonarji po svetu sama 

preizkušala različne modifikacije opreme.  
▪ Za ljubitelje balonarstva so pripravili polet nad 
Vipavsko dolino.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
slovensko balonarstvo  
▪ Zgodovina slovenskega balonarstva omenja daljši 
polet iz leta 1919, pravo gibanje pa se začenja v 

osemdesetih letih 20. stoletja.  
▪ S stalnim tekmovalnim balonarstvom se v klubu ne 
ukvarjajo, ker je to drag šport.  

▪▪▪   
▪ Balonarstvo se je kot šport razvilo po drugi svetovni 

vojni, način letenja pa se ni bistveno spremenil.  
▪ Poklicno se je ukvarjal z balonarstvom in je bil prvi 
slovenski balonar, ki ni letal predvsem iz športnih 

nagibov, ampak zaradi znanstvenih raziskav.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[balónarstvo]  
IPA: [baˈloːnaɾstʋɔ]  
ednina  

IMENOVALNIK: balónarstvo  
RODILNIK: balónarstva  
DAJALNIK: balónarstvu  
TOŽILNIK: balónarstvo  
MESTNIK: pri balónarstvu  
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ORODNIK: z balónarstvom  
dvojina  

IMENOVALNIK: balónarstvi  
RODILNIK: balónarstev  
DAJALNIK: balónarstvoma  
TOŽILNIK: balónarstvi  
MESTNIK: pri balónarstvih  
ORODNIK: z balónarstvoma  

množina  
IMENOVALNIK: balónarstva  
RODILNIK: balónarstev  
DAJALNIK: balónarstvom  
TOŽILNIK: balónarstva  
MESTNIK: pri balónarstvih  
ORODNIK: z balónarstvi  

  
TONEMSKO  

[bal narstvo]  
IPA: [balóːnàɾstʋɔ]  
ednina  

IMENOVALNIK: bal narstvo  
RODILNIK: bal narstva  
DAJALNIK: bal narstvu  
TOŽILNIK: bal narstvo  
MESTNIK: pri bal narstvu  
ORODNIK: z bal narstvom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bal narstvi  
RODILNIK: bal narstev  
DAJALNIK: bal narstvoma  
TOŽILNIK: bal narstvi  
MESTNIK: pri bal narstvih  
ORODNIK: z bal narstvoma  

množina  
IMENOVALNIK: bal narstva  
RODILNIK: bal narstev  
DAJALNIK: bal narstvom  
TOŽILNIK: bal narstva  
MESTNIK: pri bal narstvih  
ORODNIK: z bal narstvi  

  
IZVOR  
↑balonar  
  

balónast balónasta balónasto pridevnik  

[balónast]  
POMEN  

ki spominja na balon 1. ali je tak kot pri balonu 
1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

balonasti rokavi | balonasta oblika | balonaste hlače | 

balonasto krilo  
▪ Balonasti rokavi in zvončasta oblika bodo dodali 
volumen zgornjemu delu vaše silhuete.  
▪ Rdeča vina postrežemo v pecljatih kozarcih, čašice 
so širše, balonaste oblike.  

▪ Srednje visoki škornji ob balonastih hlačah močno 
skrajšajo spodnji del noge.  

▪▪▪   
▪ Obleke so bile v životcu zapleteno nabrane in krila 
rahlo balonaste oblike.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[balónast]  
IPA: [baˈloːnast]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: balónast  
določno balónasti  

RODILNIK: balónastega  
DAJALNIK: balónastemu  
TOŽILNIK: balónast  

določno balónasti  
živo balónastega  

MESTNIK: pri balónastem  
ORODNIK: z balónastim  

dvojina  
IMENOVALNIK: balónasta  
RODILNIK: balónastih  
DAJALNIK: balónastima  
TOŽILNIK: balónasta  
MESTNIK: pri balónastih  
ORODNIK: z balónastima  

množina  
IMENOVALNIK: balónasti  
RODILNIK: balónastih  
DAJALNIK: balónastim  
TOŽILNIK: balónaste  
MESTNIK: pri balónastih  
ORODNIK: z balónastimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: balónasta  
RODILNIK: balónaste  
DAJALNIK: balónasti  
TOŽILNIK: balónasto  
MESTNIK: pri balónasti  
ORODNIK: z balónasto  

dvojina  
IMENOVALNIK: balónasti  
RODILNIK: balónastih  
DAJALNIK: balónastima  
TOŽILNIK: balónasti  
MESTNIK: pri balónastih  
ORODNIK: z balónastima  

množina  
IMENOVALNIK: balónaste  
RODILNIK: balónastih  
DAJALNIK: balónastim  
TOŽILNIK: balónaste  



34 

 

MESTNIK: pri balónastih  
ORODNIK: z balónastimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: balónasto  
RODILNIK: balónastega  
DAJALNIK: balónastemu  
TOŽILNIK: balónasto  
MESTNIK: pri balónastem  
ORODNIK: z balónastim  

dvojina  
IMENOVALNIK: balónasti  
RODILNIK: balónastih  
DAJALNIK: balónastima  
TOŽILNIK: balónasti  
MESTNIK: pri balónastih  
ORODNIK: z balónastima  

množina  
IMENOVALNIK: balónasta  
RODILNIK: balónastih  
DAJALNIK: balónastim  
TOŽILNIK: balónasta  
MESTNIK: pri balónastih  
ORODNIK: z balónastimi  

PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: bòlj balónast  
ženski spol  

EDNINA: bòlj balónasta  
srednji spol  

EDNINA: bòlj balónasto  
PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  

moški spol  
EDNINA: nàjbolj in nájbolj balónast  

ženski spol  
EDNINA: nàjbolj in nájbolj balónasta  

srednji spol  
EDNINA: nàjbolj in nájbolj balónasto  

  
TONEMSKO  

[bal nast]  
IPA: [balóːnàst]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bal nast  
določno bal nasti  

RODILNIK: bal nastega  
DAJALNIK: bal nastemu  
TOŽILNIK: bal nast  

določno bal nasti  
živo bal nastega  

MESTNIK: pri bal nastem  
ORODNIK: z bal nastim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bal nasta  

RODILNIK: bal nastih  
DAJALNIK: bal nastima  
TOŽILNIK: bal nasta  
MESTNIK: pri bal nastih  
ORODNIK: z bal nastima  

množina  
IMENOVALNIK: bal nasti  
RODILNIK: bal nastih  
DAJALNIK: bal nastim  
TOŽILNIK: bal naste  
MESTNIK: pri bal nastih  
ORODNIK: z bal nastimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bal nasta  
RODILNIK: bal naste  
DAJALNIK: bal nasti  
TOŽILNIK: bal nasto  
MESTNIK: pri bal nasti  
ORODNIK: z bal nasto  

dvojina  
IMENOVALNIK: bal nasti  
RODILNIK: bal nastih  
DAJALNIK: bal nastima  
TOŽILNIK: bal nasti  
MESTNIK: pri bal nastih  
ORODNIK: z bal nastima  

množina  
IMENOVALNIK: bal naste  
RODILNIK: bal nastih  
DAJALNIK: bal nastim  
TOŽILNIK: bal naste  
MESTNIK: pri bal nastih  
ORODNIK: z bal nastimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bal nasto  
RODILNIK: bal nastega  
DAJALNIK: bal nastemu  
TOŽILNIK: bal nasto  
MESTNIK: pri bal nastem  
ORODNIK: z bal nastim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bal nasti  
RODILNIK: bal nastih  
DAJALNIK: bal nastima  
TOŽILNIK: bal nasti  
MESTNIK: pri bal nastih  
ORODNIK: z bal nastima  

množina  
IMENOVALNIK: bal nasta  
RODILNIK: bal nastih  
DAJALNIK: bal nastim  
TOŽILNIK: bal nasta  
MESTNIK: pri bal nastih  
ORODNIK: z bal nastimi  
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PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: bȍlj bal nast  
ženski spol  

EDNINA: bȍlj bal nasta  
srednji spol  

EDNINA: bȍlj bal nasto  
PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  

moški spol  
EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj bal nast  

ženski spol  
EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj bal nasta  

srednji spol  
EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj bal nasto  

  
IZVOR  
↑balon  
  

balónski balónska balónsko pridevnik  

[balónski]  
POMEN  

1. ki je iz balonov 1. ali vsebuje balone 1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

balonska dekoracija  
▪ Mladi, ki se pripravljajo na poročno slavje, so si v 
velikem številu ogledali vabila, zahvale, cvetlične in 

balonske dekoracije.  
▪ Letos je bil poseben gost na odprtju nove galerije 

v Hamburgu, kjer je ustvaril balonsko skulpturo.  

2. ki je v zvezi z balonom 1.1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

balonski poleti  
▪ Sporočili so, da bodo varnosti balonskih poletov 
posvetili še več pozornosti.  

3. ki je v zvezi z balonom 1.2.  
▪ V zadnjem času precej bazenov na prostem 
prekrijejo z balonsko streho.  

4. iz medicine pri katerem se kot pripomoček, zlasti 
za širjenje zoženega dela žile, uporablja priprava 
z manjšim balonom  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

balonska angioplastika | balonska dilatacija | balonsko 

širjenje  
▪ Ponovna zožitev po balonski angioplastiki se 
pojavlja v 30 do 50 odstotkih, po vstavitvi arterijske 
opornice pa le v 20 do 30 odstotkih.  
▪ Pri balonski dilataciji zoženi del žile razširijo s 

pomočjo balončka, ki je nameščen na katetru.  
▪ Njeno preživetje je odvisno od tega, kako bo 
balonsko širjenje venčne arterije, ki oskrbuje srčno 
mišico s kisikom in hrano, uspelo.  

4.1. iz medicine ki ga sestavlja manjši balon, 
namenjen zlasti širjenju zoženega dela žile  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

balonski kateter  

▪ Sprva so mislili, da bi se dalo mesto razširiti z 
napihovanjem s pomočjo balonskega katetra, a se 
je kasneje izkazalo, da bo vendarle potreben 

kirurški poseg.  

5. ekspresivno ki ima glede na dejansko stanje, 
realne zahteve preveliko razsežnost  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Realna cena takega projekta bi bila okoli 
150 milijonov evrov, vendar se je razpasla balonska 
korupcijska strategija, kjer država naroča čim dražja 

naročila, da čim več ljudi na črno profitira.  
▪ Prikimavajo tudi svetovni finančniki z mnenji, da 

kakšnih balonskih efektov na teh trgih še ni videti.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[balónski]  
IPA: [baˈloːnski]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: balónski  
RODILNIK: balónskega  
DAJALNIK: balónskemu  
TOŽILNIK: balónski  

živo balónskega  
MESTNIK: pri balónskem  
ORODNIK: z balónskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: balónska  
RODILNIK: balónskih  
DAJALNIK: balónskima  
TOŽILNIK: balónska  
MESTNIK: pri balónskih  
ORODNIK: z balónskima  

množina  
IMENOVALNIK: balónski  
RODILNIK: balónskih  
DAJALNIK: balónskim  
TOŽILNIK: balónske  
MESTNIK: pri balónskih  
ORODNIK: z balónskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: balónska  
RODILNIK: balónske  
DAJALNIK: balónski  
TOŽILNIK: balónsko  
MESTNIK: pri balónski  
ORODNIK: z balónsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: balónski  
RODILNIK: balónskih  
DAJALNIK: balónskima  
TOŽILNIK: balónski  
MESTNIK: pri balónskih  
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ORODNIK: z balónskima  
množina  

IMENOVALNIK: balónske  
RODILNIK: balónskih  
DAJALNIK: balónskim  
TOŽILNIK: balónske  
MESTNIK: pri balónskih  
ORODNIK: z balónskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: balónsko  
RODILNIK: balónskega  
DAJALNIK: balónskemu  
TOŽILNIK: balónsko  
MESTNIK: pri balónskem  
ORODNIK: z balónskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: balónski  
RODILNIK: balónskih  
DAJALNIK: balónskima  
TOŽILNIK: balónski  
MESTNIK: pri balónskih  
ORODNIK: z balónskima  

množina  
IMENOVALNIK: balónska  
RODILNIK: balónskih  
DAJALNIK: balónskim  
TOŽILNIK: balónska  
MESTNIK: pri balónskih  
ORODNIK: z balónskimi  

  
TONEMSKO  

[bal nski]  
IPA: [balóːnskì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bal nski  
RODILNIK: bal nskega  
DAJALNIK: bal nskemu  
TOŽILNIK: bal nski  

živo bal nskega  
MESTNIK: pri bal nskem  
ORODNIK: z bal nskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bal nska  
RODILNIK: bal nskih  
DAJALNIK: bal nskima  
TOŽILNIK: bal nska  
MESTNIK: pri bal nskih  
ORODNIK: z bal nskima  

množina  
IMENOVALNIK: bal nski  
RODILNIK: bal nskih  
DAJALNIK: bal nskim  
TOŽILNIK: bal nske  

MESTNIK: pri bal nskih  
ORODNIK: z bal nskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bal nska  
RODILNIK: bal nske  
DAJALNIK: bal nski  
TOŽILNIK: bal nsko  
MESTNIK: pri bal nski  
ORODNIK: z bal nsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: bal nski  
RODILNIK: bal nskih  
DAJALNIK: bal nskima  
TOŽILNIK: bal nski  
MESTNIK: pri bal nskih  
ORODNIK: z bal nskima  

množina  
IMENOVALNIK: bal nske  
RODILNIK: bal nskih  
DAJALNIK: bal nskim  
TOŽILNIK: bal nske  
MESTNIK: pri bal nskih  
ORODNIK: z bal nskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bal nsko  
RODILNIK: bal nskega  
DAJALNIK: bal nskemu  
TOŽILNIK: bal nsko  
MESTNIK: pri bal nskem  
ORODNIK: z bal nskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bal nski  
RODILNIK: bal nskih  
DAJALNIK: bal nskima  
TOŽILNIK: bal nski  
MESTNIK: pri bal nskih  
ORODNIK: z bal nskima  

množina  
IMENOVALNIK: bal nska  
RODILNIK: bal nskih  
DAJALNIK: bal nskim  
TOŽILNIK: bal nska  
MESTNIK: pri bal nskih  
ORODNIK: z bal nskimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
balonska črpalka  

iz medicine črpalka za podporo cirkulacije krvi ali 
podkožno dajanje zdravil  
▪ Najsodobnejša intraaortna balonska črpalka bo 
lahko pomembno prispevala k boljšim možnostim za 

preživetje najhuje bolnih na srcu in ožilju.  
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balonska svila  

impregnirana tkanina z gosto, trdno strukturo  
▪ V paketu je bila balonska svila – blago, iz katerega 
so izdelovali dežne plašče.  
▪ Balonska svila je dodatno podložena, da je dovolj 
topla.  
  
balonski plašč  

lažji prehodni plašč s pasom, ovratnikom, gumbi 
za zapenjanje, navadno iz vodoodpornega blaga; 

SIN.: balonar, trenč, trenčkot  
▪ Med značilna spomladanska oblačila nedvomno 
spadajo anoraki in vetrovke s kapuco ali brez, 
balonski plašči ali športno ukrojene jakne.  
  
IZVOR  
↑balon  
  

balván balvána samostalnik moškega spola  

[balván]  
POMEN  

1. večja, od matične kamnine odlomljena skala, 
navadno osamljena  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

ledeniški, skalni balvan | ogromen, velik balvan  
▪ Cesta se vije med lepimi pašniki, posejanimi s 
skalami in balvani.  
▪ Brežino oblikujejo veliki skalni balvani, ki ustavljajo 
hiter vodni tok in ščitijo breg pred erozijo.  

▪▪▪   
▪ Steza se usmeri levo, preči melišče in izgine med 
balvani.  

2. iz športa nižja umetna plezalna stena za tehnično 
zahtevnejše plezanje brez uporabe varoval  
⏵ sam. beseda + na + sam. beseda v mestniku  

▪ Na tekmi svetovnega pokala v športnem plezanju 
na balvanih so dobro nastopili vsi trije slovenski 

športni plezalci.  
▪▪▪   
▪ Preplezala je štiri balvane in zasluženo zmagala.  

2.1. knjižno pogovorno disciplina športnega plezanja, 
pri kateri se pleza po takih nižjih umetnih 
plezalnih stenah; SIN.: iz športa balvansko plezanje  
▪ Pred dvema letoma je osvojila zlato kolajno v 
balvanih in kombinaciji.  
▪ Potem ko so bile uspešne že v kvalifikacijah v 
balvanih, so se plezalke uspešno uvrstile v polfinale 
še v težavnosti.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[balván]  
IPA: [balˈʋaːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: balván  

RODILNIK: balvána  
DAJALNIK: balvánu  
TOŽILNIK: balván  
MESTNIK: pri balvánu  
ORODNIK: z balvánom  

dvojina  
IMENOVALNIK: balvána  
RODILNIK: balvánov  
DAJALNIK: balvánoma  
TOŽILNIK: balvána  
MESTNIK: pri balvánih  
ORODNIK: z balvánoma  

množina  
IMENOVALNIK: balváni  
RODILNIK: balvánov  
DAJALNIK: balvánom  
TOŽILNIK: balváne  
MESTNIK: pri balvánih  
ORODNIK: z balváni  

  
TONEMSKO  

[balvȃn]  
IPA: [balʋáːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: balvȃn  
RODILNIK: balvȃna  
DAJALNIK: balvȃnu  
TOŽILNIK: balvȃn  
MESTNIK: pri balvȃnu  
ORODNIK: z balvȃnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: balvȃna  
RODILNIK: balvȃnov  
DAJALNIK: balvȃnoma  
TOŽILNIK: balvȃna  
MESTNIK: pri balvȃnih  
ORODNIK: z balvȃnoma  

množina  
IMENOVALNIK: balvȃni  
RODILNIK: balvȃnov  
DAJALNIK: balvȃnom  
TOŽILNIK: balvȃne  
MESTNIK: pri balvȃnih  
ORODNIK: z balvȃni  

  
IZVOR  
= hrv., srb. bàlvan ‛štor’ in ‛neumen človek’, rus. 
bolván, polj. bałwan (tudi ‛snežak’), češ. balvan 
‛večja skala’ < pslov. *bъlvanъ, nejasnega izvora  
  

balvánski balvánska balvánsko pridevnik  

[balvánski]  
POMEN  

1. ki je v zvezi z balvanom 1.  
▪ Je razlika med plezanjem v umetni steni in po 

balvanskih gmotah?  
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▪ Zadnji klin je zabil, da bi se varoval. Ko se je v 
prostem spustu znašel ob balvanskem vznožju, je 
obvisel v zraku.  

2. ki je v zvezi z balvanskim plezanjem  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

balvanski plezalec | balvanski pokal | balvanska stena 

| balvanska tekma  
▪ Najboljše balvanske plezalce sveta čaka še 

zaključna tekma svetovnega pokala.  
▪ Športni plezalci so se preizkusili na umetno 
postavljeni balvanski steni.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[balvánski]  
IPA: [balˈʋaːnski]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: balvánski  
RODILNIK: balvánskega  
DAJALNIK: balvánskemu  
TOŽILNIK: balvánski  

živo balvánskega  
MESTNIK: pri balvánskem  
ORODNIK: z balvánskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: balvánska  
RODILNIK: balvánskih  
DAJALNIK: balvánskima  
TOŽILNIK: balvánska  
MESTNIK: pri balvánskih  
ORODNIK: z balvánskima  

množina  
IMENOVALNIK: balvánski  
RODILNIK: balvánskih  
DAJALNIK: balvánskim  
TOŽILNIK: balvánske  
MESTNIK: pri balvánskih  
ORODNIK: z balvánskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: balvánska  
RODILNIK: balvánske  
DAJALNIK: balvánski  
TOŽILNIK: balvánsko  
MESTNIK: pri balvánski  
ORODNIK: z balvánsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: balvánski  
RODILNIK: balvánskih  
DAJALNIK: balvánskima  
TOŽILNIK: balvánski  
MESTNIK: pri balvánskih  
ORODNIK: z balvánskima  

množina  

IMENOVALNIK: balvánske  
RODILNIK: balvánskih  
DAJALNIK: balvánskim  
TOŽILNIK: balvánske  
MESTNIK: pri balvánskih  
ORODNIK: z balvánskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: balvánsko  
RODILNIK: balvánskega  
DAJALNIK: balvánskemu  
TOŽILNIK: balvánsko  
MESTNIK: pri balvánskem  
ORODNIK: z balvánskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: balvánski  
RODILNIK: balvánskih  
DAJALNIK: balvánskima  
TOŽILNIK: balvánski  
MESTNIK: pri balvánskih  
ORODNIK: z balvánskima  

množina  
IMENOVALNIK: balvánska  
RODILNIK: balvánskih  
DAJALNIK: balvánskim  
TOŽILNIK: balvánska  
MESTNIK: pri balvánskih  
ORODNIK: z balvánskimi  

  
TONEMSKO  

[balvȃnski]  
IPA: [balʋáːnskì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: balvȃnski  
RODILNIK: balvȃnskega  
DAJALNIK: balvȃnskemu  
TOŽILNIK: balvȃnski  

živo balvȃnskega  
MESTNIK: pri balvȃnskem  
ORODNIK: z balvȃnskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: balvȃnska  
RODILNIK: balvȃnskih  
DAJALNIK: balvȃnskima  
TOŽILNIK: balvȃnska  
MESTNIK: pri balvȃnskih  
ORODNIK: z balvȃnskima  

množina  
IMENOVALNIK: balvȃnski  
RODILNIK: balvȃnskih  
DAJALNIK: balvȃnskim  
TOŽILNIK: balvȃnske  
MESTNIK: pri balvȃnskih  
ORODNIK: z balvȃnskimi  
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ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: balvȃnska  
RODILNIK: balvȃnske  
DAJALNIK: balvȃnski  
TOŽILNIK: balvȃnsko  
MESTNIK: pri balvȃnski  
ORODNIK: z balvȃnsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: balvȃnski  
RODILNIK: balvȃnskih  
DAJALNIK: balvȃnskima  
TOŽILNIK: balvȃnski  
MESTNIK: pri balvȃnskih  
ORODNIK: z balvȃnskima  

množina  
IMENOVALNIK: balvȃnske  
RODILNIK: balvȃnskih  
DAJALNIK: balvȃnskim  
TOŽILNIK: balvȃnske  
MESTNIK: pri balvȃnskih  
ORODNIK: z balvȃnskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: balvȃnsko  
RODILNIK: balvȃnskega  
DAJALNIK: balvȃnskemu  
TOŽILNIK: balvȃnsko  
MESTNIK: pri balvȃnskem  
ORODNIK: z balvȃnskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: balvȃnski  
RODILNIK: balvȃnskih  
DAJALNIK: balvȃnskima  
TOŽILNIK: balvȃnski  
MESTNIK: pri balvȃnskih  
ORODNIK: z balvȃnskima  

množina  
IMENOVALNIK: balvȃnska  
RODILNIK: balvȃnskih  
DAJALNIK: balvȃnskim  
TOŽILNIK: balvȃnska  
MESTNIK: pri balvȃnskih  
ORODNIK: z balvȃnskimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
balvanski problem  

iz športa smer v steni pri balvanskem plezanju, 
navadno označena z oprimki enake barve  
▪ Vsak tekmovalni krog je sestavljen iz več balvanskih 
problemov, ki jih mora tekmovalec preplezati v čim 

manj poskusih.  
▪ Zame je najboljši trening za tekme plezanje na 
pogled v naravni skali, to pa dopolnjujem z vajami za 

moč in s plezanjem balvanskih problemov na umetnih 
stenah.  
  
balvansko plezanje  

iz športa disciplina športnega plezanja, pri kateri se 
pleza po nižjih umetnih plezalnih stenah za 
tehnično zahtevnejše plezanje brez uporabe 
varoval; SIN.: knjižno pogovorno balvan  
⏵ sam. beseda + v + sam. beseda v mestniku  

evropsko, državno prvenstvo v balvanskem plezanju 

| svetovni pokal v balvanskem plezanju | tekma, 
tekmovanje v balvanskem plezanju  
▪ Trije slovenski tekmovalci so se na uvodni tekmi 
sezone svetovnega pokala v balvanskem plezanju 

prebili v polfinalne boje.  
▪ Tekma v balvanskem plezanju na prostem vsako 
leto privabi številne gledalce.  

▪▪▪   
▪ Balvansko plezanje ima kljub sorazmerno kratki 

tekmovalni zgodovini zelo dolgo tradicijo v svetu.  
▪ Pri balvanskem plezanju za varovanje ne 
uporabljamo vrvi, saj balvani navadno ne presegajo 
doskočne višine.  
  
IZVOR  
↑balvan  
  

balzamíranje balzamíranja samostalnik srednjega spola  

[balzamíranje]  
POMEN  

prepajanje trupla z balzamom ali podobnimi 
snovmi, da postane odporno na zunanje vplive, 
razpadanje  
⏵ sam. beseda + za + sam. beseda v tožilniku  

strokovnjak za balzamiranje  
▪ V antičnih civilizacijah so eterična olja uporabljali 
kot sredstva za balzamiranje.  
▪ Po besedah strokovnjaka za balzamiranje je truplo 
v izvrstnem stanju.  

▪▪▪   
▪ V postopku balzamiranja so Egipčani olje skupaj z 
drugimi sestavinami vtirali v truplo, zaradi česar je to 

postalo bolj elastično.  
▪ Naši predniki so med uporabljali za balzamiranje 
trupel.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[balzamíranje]  
IPA: [balzaˈmiːɾanjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: balzamíranje  
RODILNIK: balzamíranja  
DAJALNIK: balzamíranju  
TOŽILNIK: balzamíranje  
MESTNIK: pri balzamíranju  
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ORODNIK: z balzamíranjem  
dvojina  

IMENOVALNIK: balzamíranji  
RODILNIK: balzamíranj  
DAJALNIK: balzamíranjema  
TOŽILNIK: balzamíranji  
MESTNIK: pri balzamíranjih  
ORODNIK: z balzamíranjema  

množina  
IMENOVALNIK: balzamíranja  
RODILNIK: balzamíranj  
DAJALNIK: balzamíranjem  
TOŽILNIK: balzamíranja  
MESTNIK: pri balzamíranjih  
ORODNIK: z balzamíranji  

  
TONEMSKO  

[balzamȋranje]  
IPA: [balzamíːɾànjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: balzamȋranje  
RODILNIK: balzamȋranja  
DAJALNIK: balzamȋranju  
TOŽILNIK: balzamȋranje  
MESTNIK: pri balzamȋranju  
ORODNIK: z balzamȋranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: balzamȋranji  
RODILNIK: balzamȋranj  
DAJALNIK: balzamȋranjema  
TOŽILNIK: balzamȋranji  
MESTNIK: pri balzamȋranjih  
ORODNIK: z balzamȋranjema  

množina  
IMENOVALNIK: balzamȋranja  
RODILNIK: balzamȋranj  
DAJALNIK: balzamȋranjem  
TOŽILNIK: balzamȋranja  
MESTNIK: pri balzamȋranjih  
ORODNIK: z balzamȋranji  

  
IZVOR  
↑balzamirati  
  

bárij bárija samostalnik moškega spola  

[bári]  
POMEN  

mehka, na zraku neobstojna kovina, kemijski 
element [Ba]  
▪ Bednorz-Müllerjev keramični oksid je bil sestavljen iz 
redkega elementa lantana, barija, bakra in kisika.  
▪ S plamensko reakcijo lahko dokažemo ione kalcija, 
stroncija in barija.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bári]  
IPA: [ˈbaːɾi]  
ednina  

IMENOVALNIK: bárij  
RODILNIK: bárija  
DAJALNIK: báriju  
TOŽILNIK: bárij  
MESTNIK: pri báriju  
ORODNIK: z bárijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: bárija  
RODILNIK: bárijev  
DAJALNIK: bárijema  
TOŽILNIK: bárija  
MESTNIK: pri bárijih  
ORODNIK: z bárijema  

množina  
IMENOVALNIK: báriji  
RODILNIK: bárijev  
DAJALNIK: bárijem  
TOŽILNIK: bárije  
MESTNIK: pri bárijih  
ORODNIK: z báriji  

  
TONEMSKO  

[bári]  
IPA: [bàːɾí]  
ednina  

IMENOVALNIK: bárij  
RODILNIK: bárija  
DAJALNIK: báriju  
TOŽILNIK: bárij  
MESTNIK: pri báriju  
ORODNIK: z bárijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: bárija  
RODILNIK: bárijev tudi bȃrijev  
DAJALNIK: bárijema  
TOŽILNIK: bárija  
MESTNIK: pri bárijih tudi pri bȃrijih  
ORODNIK: z bárijema  

množina  
IMENOVALNIK: báriji  
RODILNIK: bárijev tudi bȃrijev  
DAJALNIK: bárijem  
TOŽILNIK: bárije  
MESTNIK: pri bárijih tudi pri bȃrijih  
ORODNIK: z báriji tudi z bȃriji  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Barium, angl. barium, frc. 
baryum iz nlat. barium, iz gr. barýs ‛težek’  
  

Be simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element berilij  
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▪ Za molekule, ki vsebujejo atome elementov 
2. periode (razen Li, Be, B in Ne), velja pravilo, da ko 
atomi tvorijo kovalentne vezi, težijo k temu, da je 
skupno število elektronov v veznih in neveznih 
elektronskih parih v zunanji lupini atoma vedno 8.  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Be, simbola za element ↑berilij  
  

becquerel becquerela; in bekerél samostalnik moškega 

spola  
[bekerél]  
POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje 
aktivnosti radioaktivnega vira, ki ustreza enemu 
razpadu atomskega jedra na sekundo [Bq]  
▪ Sporočili so, da sevanje iz zabojnikov petkrat 
presega dovoljeno mejo štirih becquerelov.  
▪ Vrednosti so po navedbah oblasti presegle mejno 

vrednost 100 becquerelov na kilogram.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bekerél]  
IPA: [bɛkɛˈɾeːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: becquerel [bekerél]  
RODILNIK: becquerela [bekeréla]  
DAJALNIK: becquerelu [bekerélu]  
TOŽILNIK: becquerel [bekerél]  
MESTNIK: pri becquerelu [pri bekerélu]  
ORODNIK: z becquerelom [z bekerélom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: becquerela [bekeréla]  
RODILNIK: becquerelov [bekerélo ]  
DAJALNIK: becquereloma [bekeréloma]  
TOŽILNIK: becquerela [bekeréla]  
MESTNIK: pri becquerelih [pri bekerélih]  
ORODNIK: z becquereloma [z bekeréloma]  

množina  
IMENOVALNIK: becquereli [bekeréli]  
RODILNIK: becquerelov [bekerélo ]  
DAJALNIK: becquerelom [bekerélom]  
TOŽILNIK: becquerele [bekeréle]  
MESTNIK: pri becquerelih [pri bekerélih]  
ORODNIK: z becquereli [z bekeréli]  

  
TONEMSKO  

[beker l]  
IPA: [bɛkɛɾéːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: becquerel [beker l]  
RODILNIK: becquerela [beker la]  
DAJALNIK: becquerelu [beker lu]  
TOŽILNIK: becquerel [beker l]  
MESTNIK: pri becquerelu [pri beker lu]  

ORODNIK: z becquerelom [z beker lom]  
dvojina  

IMENOVALNIK: becquerela [beker la]  
RODILNIK: becquerelov [beker lo ]  
DAJALNIK: becquereloma [beker loma]  
TOŽILNIK: becquerela [beker la]  
MESTNIK: pri becquerelih [pri beker lih]  
ORODNIK: z becquereloma [z beker loma]  

množina  
IMENOVALNIK: becquereli [beker li]  
RODILNIK: becquerelov [beker lo ]  
DAJALNIK: becquerelom [beker lom]  
TOŽILNIK: becquerele [beker le]  
MESTNIK: pri becquerelih [pri beker lih]  
ORODNIK: z becquereli [z beker li]  

  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; po 
francoskem fiziku Antoinu Henriju Becquerelu 
(1852–1908)  
  

bekerél bekeréla; in becquerel samostalnik moškega spola  

[bekerél]  
POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje 
aktivnosti radioaktivnega vira, ki ustreza enemu 
razpadu atomskega jedra na sekundo [Bq]  
▪ Leta 1994 so v reki Muri pri Šentilju v kubičnem 
metru vode namerili od 3,9 do 74,2 bekerela joda, v 

Labodu na Dravi pa od 1 do 73 bekerelov joda 131.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bekerél]  
IPA: [bɛkɛˈɾeːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: bekerél  
RODILNIK: bekeréla  
DAJALNIK: bekerélu  
TOŽILNIK: bekerél  
MESTNIK: pri bekerélu  
ORODNIK: z bekerélom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bekeréla  
RODILNIK: bekerélov  
DAJALNIK: bekeréloma  
TOŽILNIK: bekeréla  
MESTNIK: pri bekerélih  
ORODNIK: z bekeréloma  

množina  
IMENOVALNIK: bekeréli  
RODILNIK: bekerélov  
DAJALNIK: bekerélom  
TOŽILNIK: bekeréle  
MESTNIK: pri bekerélih  
ORODNIK: z bekeréli  
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TONEMSKO  

[beker l]  
IPA: [bɛkɛɾéːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: beker l  
RODILNIK: beker la  
DAJALNIK: beker lu  
TOŽILNIK: beker l  
MESTNIK: pri beker lu  
ORODNIK: z beker lom  

dvojina  
IMENOVALNIK: beker la  
RODILNIK: beker lov  
DAJALNIK: beker loma  
TOŽILNIK: beker la  
MESTNIK: pri beker lih  
ORODNIK: z beker loma  

množina  
IMENOVALNIK: beker li  
RODILNIK: beker lov  
DAJALNIK: beker lom  
TOŽILNIK: beker le  
MESTNIK: pri beker lih  
ORODNIK: z beker li  

  
IZVOR  
↑becquerel  
  

berílij berílija samostalnik moškega spola  

[beríli]  
POMEN  

trda lahka kovina sive barve, kemijski element 
[Be]  
▪ Današnji keramični materiali so predvsem oksidi 
aluminija, berilija, kroma, cirkona, silicija in drugih.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[beríli]  
IPA: [bɛˈɾiːli]  
ednina  

IMENOVALNIK: berílij  
RODILNIK: berílija  
DAJALNIK: beríliju  
TOŽILNIK: berílij  
MESTNIK: pri beríliju  
ORODNIK: z berílijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: berílija  
RODILNIK: berílijev  
DAJALNIK: berílijema  
TOŽILNIK: berílija  
MESTNIK: pri berílijih  
ORODNIK: z berílijema  

množina  

IMENOVALNIK: beríliji  
RODILNIK: berílijev  
DAJALNIK: berílijem  
TOŽILNIK: berílije  
MESTNIK: pri berílijih  
ORODNIK: z beríliji  

  
TONEMSKO  

[beríli]  
IPA: [bɛɾìːlí]  
ednina  

IMENOVALNIK: berílij  
RODILNIK: berílija  
DAJALNIK: beríliju  
TOŽILNIK: berílij  
MESTNIK: pri beríliju  
ORODNIK: z berílijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: berílija  
RODILNIK: berílijev tudi berȋlijev  
DAJALNIK: berílijema  
TOŽILNIK: berílija  
MESTNIK: pri berílijih tudi pri berȋlijih  
ORODNIK: z berílijema  

množina  
IMENOVALNIK: beríliji  
RODILNIK: berílijev tudi berȋlijev  
DAJALNIK: berílijem  
TOŽILNIK: berílije  
MESTNIK: pri berílijih tudi pri berȋlijih  
ORODNIK: z beríliji tudi z berȋliji  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Beryllium, angl. berylliumin frc. 
béryllium iz nlat. beryllium, iz stfrc. beryl ‛beril’ < 
lat. bēryllus, prevzeto iz gr. bḗryllos  
  

bernardínec bernardínca samostalnik moškega spola  

[bernardínəc]  
POMEN  

zelo velik pes bele in svetlo rjave barve s krepkim 
telesom ter krajšim gobcem  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

čistokrvni bernardinec | dolgodlaki, kratkodlaki 
bernardinec  
▪ Kratkodlaki bernardinec je redkejši in razen po 
dolžini dlake popolnoma enak dolgodlakemu.  

▪▪▪   
▪ Bernardince so vzgojili opati iz opatije Sv. Bernarda 
na istoimenskem planinskem grebenu, da bi reševali 

nesrečneže, ki jih je pokopal sneg.  
▪ Prijaznim ljudem oddam vzgojeno psičko pasme 
bernardinec, staro pet let, ki je zaradi spremenjenih 
stanovanjskih razmer ne morem več obdržati.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
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JAKOSTNO  
[bernardínəc]  
IPA: [bɛɾnaɾˈdiːnəʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: bernardínec  
RODILNIK: bernardínca  
DAJALNIK: bernardíncu  
TOŽILNIK: bernardínca  
MESTNIK: pri bernardíncu  
ORODNIK: z bernardíncem  

dvojina  
IMENOVALNIK: bernardínca  
RODILNIK: bernardíncev  
DAJALNIK: bernardíncema  
TOŽILNIK: bernardínca  
MESTNIK: pri bernardíncih  
ORODNIK: z bernardíncema  

množina  
IMENOVALNIK: bernardínci  
RODILNIK: bernardíncev  
DAJALNIK: bernardíncem  
TOŽILNIK: bernardínce  
MESTNIK: pri bernardíncih  
ORODNIK: z bernardínci  

  
TONEMSKO  

[bernardȋnəc]  
IPA: [bɛɾnaɾdíːn ʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: bernardȋnec  
RODILNIK: bernardȋnca  
DAJALNIK: bernardȋncu  
TOŽILNIK: bernardȋnca  
MESTNIK: pri bernardȋncu  
ORODNIK: z bernardȋncem  

dvojina  
IMENOVALNIK: bernardȋnca  
RODILNIK: bernardȋncev  
DAJALNIK: bernardȋncema  
TOŽILNIK: bernardȋnca  
MESTNIK: pri bernardȋncih  
ORODNIK: z bernardȋncema  

množina  
IMENOVALNIK: bernardȋnci  
RODILNIK: bernardȋncev  
DAJALNIK: bernardȋncem  
TOŽILNIK: bernardȋnce  
MESTNIK: pri bernardȋncih  
ORODNIK: z bernardȋnci  

  
IZVOR  
prevzeto iz star. nem. Bernardshund, frc. saint-
bernard, po prelazu med Italijo in Švico Mont Saint 
Bernard, kjer so menihi v 17. stol. vzredili to pasmo 
in jo usposobili za reševanje izpod snežnih plazov  
  

bétakarotén bétakaroténa in beta karoten 

samostalnik moškega spola  
[bétakarotén]  
POMEN  

iz biologije, iz farmacije provitamin, ki se kot naravno 
barvilo pojavlja v zelenjavi in sadju, zlasti 
korenju, marelicah, in se v organizmu lahko 
pretvori v vitamin A; SIN.: iz biologije, iz farmacije karoten 

beta, iz biologije, iz farmacije provitamin A  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

količina, vsebnost betakarotena | vir betakarotena  
▪ Telo ni zmožno vedno izkoristiti in uskladiščiti 
enakih količin betakarotena; to je odvisno tudi od 

hrane, ki jo jemo zraven, in od načina priprave.  
▪ Juha iz buč in korenja je odličen vir betakarotena.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
vsebovati betakaroten  
▪ Posušene marelice, mango, pomaranče in korenje 
vsebujejo betakaroten, ki ga telo spremeni v vitamin 
A.  

▪▪▪   
▪ Zeleni listi vsebujejo veliko betakarotena in vitamina 
C.  
▪ Betakaroten izboljšuje dnevni, nočni in osrednji vid; 
najdemo ga v živilih rumenooranžne in temno zelene 

barve.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bétakarotén]  
IPA: [ˈbeːtakaɾɔˈteːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: bétakarotén  
RODILNIK: bétakaroténa  
DAJALNIK: bétakaroténu  
TOŽILNIK: bétakarotén  
MESTNIK: pri bétakaroténu  
ORODNIK: z bétakaroténom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bétakaroténa  
RODILNIK: bétakaroténov  
DAJALNIK: bétakaroténoma  
TOŽILNIK: bétakaroténa  
MESTNIK: pri bétakaroténih  
ORODNIK: z bétakaroténoma  

množina  
IMENOVALNIK: bétakaroténi  
RODILNIK: bétakaroténov  
DAJALNIK: bétakaroténom  
TOŽILNIK: bétakaroténe  
MESTNIK: pri bétakaroténih  
ORODNIK: z bétakaroténi  

  
TONEMSKO  

[b takarot n]  
IPA: [béːtàkaɾɔtéːn]  
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ednina  
IMENOVALNIK: b takarot n  
RODILNIK: b takarot na  
DAJALNIK: b takarot nu  
TOŽILNIK: b takarot n  
MESTNIK: pri b takarot nu  
ORODNIK: z b takarot nom  

dvojina  
IMENOVALNIK: b takarot na  
RODILNIK: b takarot nov  
DAJALNIK: b takarot noma  
TOŽILNIK: b takarot na  
MESTNIK: pri b takarot nih  
ORODNIK: z b takarot noma  

množina  
IMENOVALNIK: b takarot ni  
RODILNIK: b takarot nov  
DAJALNIK: b takarot nom  
TOŽILNIK: b takarot ne  
MESTNIK: pri b takarot nih  
ORODNIK: z b takarot ni  

  
IZVOR  
prevzeto iz angl. β-Carotene iz frc. β-carotène, iz 
gr. beta ‛druga črka grškega alfabeta’ + ↑karoten  
  

Bi simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element bizmut  
▪ Dušikova skupina periodnega sistema elementov 
vsebuje dušik (N), fosfor (P), arzen (As), antimon 

(Sb), bizmut (Bi) in moskovij (Mc).  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Bi, simbola za element ↑bizmut, iz 
nlat. bismutum  
  

bílaterála bílaterále samostalnik ženskega spola  

[bílaterála]  
POMEN  

dejavnost, ki jo skupaj izvajata partnerja iz dveh 
držav, ali rezultat te dejavnosti, zlasti dogovor, 
sporazum med državama  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

politična bilaterala  
▪ Pred odhodom je bil zaposlen na mestu 
veleposlanika v direktoratu za evropske zadeve in 

politično bilateralo.  
▪ Nerešena bilaterala postaja skupna ovira na poti 
obeh sosednjih držav k evropski integraciji.  

⏵ sam. beseda + za + sam. beseda v tožilniku  
sekretar za bilateralo  
▪ Znan naj bi bil že naslednik državnega sekretarja 
za bilateralo.  

▪▪▪   

▪ Manjšine so bogastvo ne samo v okviru bilaterale, 
marveč tudi na evropski ravni.  
▪ V soboto so predvidene bilaterale in skupna večerja, 
pravo delo pa bo potekalo v nedeljo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bílaterála]  
IPA: [ˈbiːlatɛˈɾaːla]  
ednina  

IMENOVALNIK: bílaterála  
RODILNIK: bílaterále  
DAJALNIK: bílateráli  
TOŽILNIK: bílaterálo  
MESTNIK: pri bílateráli  
ORODNIK: z bílaterálo  

dvojina  
IMENOVALNIK: bílateráli  
RODILNIK: bílaterál  
DAJALNIK: bílaterálama  
TOŽILNIK: bílateráli  
MESTNIK: pri bílaterálah  
ORODNIK: z bílaterálama  

množina  
IMENOVALNIK: bílaterále  
RODILNIK: bílaterál  
DAJALNIK: bílaterálam  
TOŽILNIK: bílaterále  
MESTNIK: pri bílaterálah  
ORODNIK: z bílaterálami  

  
TONEMSKO  

[bȋlaterȃla]  
IPA: [bíːlàtɛɾáːlà]  
ednina  

IMENOVALNIK: bȋlaterȃla  
RODILNIK: bȋlaterȃle  
DAJALNIK: bȋlaterȃli  
TOŽILNIK: bȋlaterȃlo  
MESTNIK: pri bȋlaterȃli  
ORODNIK: z bȋlaterȃlo  

dvojina  
IMENOVALNIK: bȋlaterȃli  
RODILNIK: bȋlaterȃl  
DAJALNIK: bȋlaterȃlama  
TOŽILNIK: bȋlaterȃli  
MESTNIK: pri bȋlaterȃlah  
ORODNIK: z bȋlaterȃlama  

množina  
IMENOVALNIK: bȋlaterȃle  
RODILNIK: bȋlaterȃl  
DAJALNIK: bȋlaterȃlam  
TOŽILNIK: bȋlaterȃle  
MESTNIK: pri bȋlaterȃlah  
ORODNIK: z bȋlaterȃlami  
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IZVOR  
↑bilateralen  
  

bílaterálen bílaterálna bílaterálno pridevnik  

[bílaterálən]  
POMEN  

1. ki zadeva, vključuje dve, obe strani  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Vseh 19 bank upnic je s podjetjem v bilateralnem 
odnosu.  
▪ Trgovsko združenje bo svojim številnim članom 
posredovalo vrsto priporočil, kako naj se obnašajo v 

bilateralnem odnosu do bank.  

2. v obliki bilateralni ki je v zvezi z bilateralo  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

bilateralni dogovor, projekt, sporazum | bilateralni 
odnosi, stiki | bilateralni pogovori, razgovori | 
bilateralno dogovarjanje, sodelovanje | bilateralna 

pogajanja, srečanja  
▪ Naša znanost se še naprej namerava vključevati v 
mednarodne znanstvene tokove, spodbujali bodo 
predvsem bilateralno sodelovanje raziskovalcev in 
multilateralne projekte.  
▪ Po pogovorih med zunanjima ministroma obeh 
držav obstaja možnost rešitve teh vprašanj na 
bilateralni ravni.  
▪ Slovenska vlada bo periodično obravnavala stanje 
v medsebojnih odnosih in ocenjevala možnosti za 
sklenitev bilateralnih sporazumov.  

⏵ priredna zveza  
bilateralni in multilateralni  
▪ Problemi varovanja okolja vse bolj postajajo 
predmet mednarodnih multilateralnih in bilateralnih 

stikov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bílaterálən]  
IPA: [ˈbiːlatɛˈɾaːlən]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bílaterálen  
določno bílaterálni  

RODILNIK: bílaterálnega  
DAJALNIK: bílaterálnemu  
TOŽILNIK: bílaterálen  

določno bílaterálni  
živo bílaterálnega  

MESTNIK: pri bílaterálnem  
ORODNIK: z bílaterálnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bílaterálna  
RODILNIK: bílaterálnih  
DAJALNIK: bílaterálnima  
TOŽILNIK: bílaterálna  

MESTNIK: pri bílaterálnih  
ORODNIK: z bílaterálnima  

množina  
IMENOVALNIK: bílaterálni  
RODILNIK: bílaterálnih  
DAJALNIK: bílaterálnim  
TOŽILNIK: bílaterálne  
MESTNIK: pri bílaterálnih  
ORODNIK: z bílaterálnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bílaterálna  
RODILNIK: bílaterálne  
DAJALNIK: bílaterálni  
TOŽILNIK: bílaterálno  
MESTNIK: pri bílaterálni  
ORODNIK: z bílaterálno  

dvojina  
IMENOVALNIK: bílaterálni  
RODILNIK: bílaterálnih  
DAJALNIK: bílaterálnima  
TOŽILNIK: bílaterálni  
MESTNIK: pri bílaterálnih  
ORODNIK: z bílaterálnima  

množina  
IMENOVALNIK: bílaterálne  
RODILNIK: bílaterálnih  
DAJALNIK: bílaterálnim  
TOŽILNIK: bílaterálne  
MESTNIK: pri bílaterálnih  
ORODNIK: z bílaterálnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bílaterálno  
RODILNIK: bílaterálnega  
DAJALNIK: bílaterálnemu  
TOŽILNIK: bílaterálno  
MESTNIK: pri bílaterálnem  
ORODNIK: z bílaterálnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bílaterálni  
RODILNIK: bílaterálnih  
DAJALNIK: bílaterálnima  
TOŽILNIK: bílaterálni  
MESTNIK: pri bílaterálnih  
ORODNIK: z bílaterálnima  

množina  
IMENOVALNIK: bílaterálna  
RODILNIK: bílaterálnih  
DAJALNIK: bílaterálnim  
TOŽILNIK: bílaterálna  
MESTNIK: pri bílaterálnih  
ORODNIK: z bílaterálnimi  

  
TONEMSKO  

[bȋlaterȃlən]  
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IPA: [bíːlàtɛɾáːl n]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bȋlaterȃlen  
določno bȋlaterȃlni  

RODILNIK: bȋlaterȃlnega  
DAJALNIK: bȋlaterȃlnemu  
TOŽILNIK: bȋlaterȃlen  

določno bȋlaterȃlni  
živo bȋlaterȃlnega  

MESTNIK: pri bȋlaterȃlnem  
ORODNIK: z bȋlaterȃlnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bȋlaterȃlna  
RODILNIK: bȋlaterȃlnih  
DAJALNIK: bȋlaterȃlnima  
TOŽILNIK: bȋlaterȃlna  
MESTNIK: pri bȋlaterȃlnih  
ORODNIK: z bȋlaterȃlnima  

množina  
IMENOVALNIK: bȋlaterȃlni  
RODILNIK: bȋlaterȃlnih  
DAJALNIK: bȋlaterȃlnim  
TOŽILNIK: bȋlaterȃlne  
MESTNIK: pri bȋlaterȃlnih  
ORODNIK: z bȋlaterȃlnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bȋlaterȃlna  
RODILNIK: bȋlaterȃlne  
DAJALNIK: bȋlaterȃlni  
TOŽILNIK: bȋlaterȃlno  
MESTNIK: pri bȋlaterȃlni  
ORODNIK: z bȋlaterȃlno  

dvojina  
IMENOVALNIK: bȋlaterȃlni  
RODILNIK: bȋlaterȃlnih  
DAJALNIK: bȋlaterȃlnima  
TOŽILNIK: bȋlaterȃlni  
MESTNIK: pri bȋlaterȃlnih  
ORODNIK: z bȋlaterȃlnima  

množina  
IMENOVALNIK: bȋlaterȃlne  
RODILNIK: bȋlaterȃlnih  
DAJALNIK: bȋlaterȃlnim  
TOŽILNIK: bȋlaterȃlne  
MESTNIK: pri bȋlaterȃlnih  
ORODNIK: z bȋlaterȃlnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bȋlaterȃlno  
RODILNIK: bȋlaterȃlnega  
DAJALNIK: bȋlaterȃlnemu  
TOŽILNIK: bȋlaterȃlno  
MESTNIK: pri bȋlaterȃlnem  

ORODNIK: z bȋlaterȃlnim  
dvojina  

IMENOVALNIK: bȋlaterȃlni  
RODILNIK: bȋlaterȃlnih  
DAJALNIK: bȋlaterȃlnima  
TOŽILNIK: bȋlaterȃlni  
MESTNIK: pri bȋlaterȃlnih  
ORODNIK: z bȋlaterȃlnima  

množina  
IMENOVALNIK: bȋlaterȃlna  
RODILNIK: bȋlaterȃlnih  
DAJALNIK: bȋlaterȃlnim  
TOŽILNIK: bȋlaterȃlna  
MESTNIK: pri bȋlaterȃlnih  
ORODNIK: z bȋlaterȃlnimi  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem., angl. bilateral, frc. bilatéral iz 
nlat. bilateralis, iz lat. bi.. ‛dvo..’ + laterālis 
‛stranski’  
  

bílaterálno prislov  

[bílaterálno]  
POMEN  

takó, da zadeva, vključuje dve, obe strani  
⏵ prisl. + glag.  

bilateralno se dogovoriti, pogajati  
▪ Po telefonu se stranki bilateralno dogovorita o 
vseh značilnostih posla, ki jih navedeta tudi na 

potrdilu o sklenjenem poslu.  
▪ Pogajanja potekajo bilateralno, z vsako državo 
posebej, in ne multilateralno s celo skupino držav.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bílaterálno]  
IPA: [ˈbiːlatɛˈɾaːlnɔ]  

  
TONEMSKO  

[bȋlaterȃlno]  
IPA: [bíːlàtɛɾáːln ]  

  
IZVOR  
↑bilateralen  
  

bísernica bísernice samostalnik ženskega spola  

[bísernica]  
POMEN  

1. školjka, v kateri nastajajo biseri  
⏵ sam. beseda + sam. beseda  

školjka bisernica  
▪ Školjke bisernice danes gojijo v lagunskih farmah.  
▪ Vsaka biserna ostriga izleže okoli 40 milijonov jajc, 
zato je proces razmnoževanja in nadaljevanja 
gojenja školjk bisernic toliko lažji.  



47 

 

▪▪▪   
▪ Odkril je mogočne grebene z bisernicami.  

2. notranja, bleščeča se plast lupine pri nekaterih 
školjkah, zlasti kot okrasni material; SIN.: biserna 

matica, biserovina  
⏵ sam. beseda + iz + sam. beseda v rodilniku  

▪ Temne lase je imela počesane v rahlo figo, speto s 
sponko iz bisernice.  
▪ Pipe so krasili s posebnimi vložki iz bisernice ali 
školjčne lupine in kovine.  

3. iz glasbe najmanjša tamburica  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Orkester je bil sestavljen iz prve in druge bisernice, 
treh bračev, dveh bugarij in berde.  
▪ Malo bisernico je vmes zamenjal z violino, glasba 
je postajala vse hitrejša.  

▪▪▪   
▪ Ko mu je bilo pet let, je pod vodstvom starega očeta 
že igral bisernico v mešanem orkestru.  

4. iz biologije mušnica s sivimi luskami na rjavkastem 
klobuku, obročkom na betu in rdečkastim 
mesom; primerjaj lat. Amanita rubescens  
▪ Neizkušeni gobarji zamenjajo zeleno mušnico z 
bisernico ali zelenkasto golobico.  
▪ Dnišče beta pri bisernici je rožnato in kaj hitro 
nažrto od črvov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bísernica]  
IPA: [ˈbiːsɛɾniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: bísernica  
RODILNIK: bísernice  
DAJALNIK: bísernici  
TOŽILNIK: bísernico  
MESTNIK: pri bísernici  
ORODNIK: z bísernico  

dvojina  
IMENOVALNIK: bísernici  
RODILNIK: bísernic  
DAJALNIK: bísernicama  
TOŽILNIK: bísernici  
MESTNIK: pri bísernicah  
ORODNIK: z bísernicama  

množina  
IMENOVALNIK: bísernice  
RODILNIK: bísernic  
DAJALNIK: bísernicam  
TOŽILNIK: bísernice  
MESTNIK: pri bísernicah  
ORODNIK: z bísernicami  

  
TONEMSKO  

[bȋsernica]  
IPA: [bíːs ɾniʦa]  

ednina  
IMENOVALNIK: bȋsernica  
RODILNIK: bȋsernice  
DAJALNIK: bȋsernici  
TOŽILNIK: bȋsernico  
MESTNIK: pri bȋsernici  
ORODNIK: z bȋsernico  

dvojina  
IMENOVALNIK: bȋsernici  
RODILNIK: bȋsernic  
DAJALNIK: bȋsernicama  
TOŽILNIK: bȋsernici  
MESTNIK: pri bȋsernicah  
ORODNIK: z bȋsernicama  

množina  
IMENOVALNIK: bȋsernice  
RODILNIK: bȋsernic  
DAJALNIK: bȋsernicam  
TOŽILNIK: bȋsernice  
MESTNIK: pri bȋsernicah  
ORODNIK: z bȋsernicami  

  
IZVOR  
↑biser  
  

biserovína biserovíne samostalnik ženskega spola  

[biserovína]  
POMEN  

notranja, bleščeča se plast lupine pri nekaterih 
školjkah, zlasti kot okrasni material; SIN.: biserna 

matica, bisernica  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

plast biserovine  
▪ Okoli tujka začenjajo školjke izločati tanke plasti 
biserovine, da bi ustvarile čim bolj gladko kroglico in 

jo tako laže odvrgle iz svoje notranjosti.  
⏵ sam. beseda + iz + sam. beseda v rodilniku  

▪ Kolekcija damskih ur je dobila nekaj novih 
modelov, med drugim takega s številčnico iz 
biserovine.  
▪ Dolgo sponko iz biserovine nosimo kot dragocen 
nakit.  

▪▪▪   
▪ Gladko kamenje v bistri vodi se svetlika kakor 
biserovina.  
▪ Ostrige izločajo biserovino in z njo prekrijejo 
notranjost svojih lupin.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[biserovína]  
IPA: [bisɛɾɔˈʋiːna]  
ednina  

IMENOVALNIK: biserovína  
RODILNIK: biserovíne  
DAJALNIK: biserovíni  
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TOŽILNIK: biserovíno  
MESTNIK: pri biserovíni  
ORODNIK: z biserovíno  

dvojina  
IMENOVALNIK: biserovíni  
RODILNIK: biserovín  
DAJALNIK: biserovínama  
TOŽILNIK: biserovíni  
MESTNIK: pri biserovínah  
ORODNIK: z biserovínama  

množina  
IMENOVALNIK: biserovíne  
RODILNIK: biserovín  
DAJALNIK: biserovínam  
TOŽILNIK: biserovíne  
MESTNIK: pri biserovínah  
ORODNIK: z biserovínami  

  
TONEMSKO  

[biserovína]  
IPA: [bisɛɾɔʋìːná]  
ednina  

IMENOVALNIK: biserovína  
RODILNIK: biserovíne  
DAJALNIK: biserovíni  
TOŽILNIK: biserovíno  
MESTNIK: pri biserovíni  
ORODNIK: z biserovȋno  

dvojina  
IMENOVALNIK: biserovíni  
RODILNIK: biserovȋn  
DAJALNIK: biserovínama  
TOŽILNIK: biserovíni  
MESTNIK: pri biserovínah  
ORODNIK: z biserovínama  

množina  
IMENOVALNIK: biserovíne  
RODILNIK: biserovȋn  
DAJALNIK: biserovínam  
TOŽILNIK: biserovíne  
MESTNIK: pri biserovínah  
ORODNIK: z biserovínami  

  
IZVOR  
↑biser  
  

biserovínast biserovínasta biserovínasto pridevnik  

[biserovínast]  
POMEN  

1. ki je iz biserovine ali vsebuje biserovino  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Iz kabineta so izločili orientalsko mizico z 

biserovinasto šahovnico.  
▪ Svet mode so preplavili plastični gumbi, ki se ločijo 
od roževinastih in biserovinastih po lesku, strukturi 

in otipu.  

▪ V škatlici sta dve biserovinasti zaponki za lase v 
obliki marjetic.  

1.1. ki spominja na biserovino ali je tak kot pri 
biserovini  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Lahko bi dejali, da se vrača moda sedemdesetih 
in osemdesetih let, ko je bil skorajda vsem 

senčilom za veke dodan biserovinast lesk.  
▪ Gladka in bleščeča se kožica je pokrita z drobnimi 
žarkastimi vlakenci, kar gobi daje biserovinast 
videz.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[biserovínast]  
IPA: [bisɛɾɔˈʋiːnast]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: biserovínast  
določno biserovínasti  

RODILNIK: biserovínastega  
DAJALNIK: biserovínastemu  
TOŽILNIK: biserovínast  

določno biserovínasti  
živo biserovínastega  

MESTNIK: pri biserovínastem  
ORODNIK: z biserovínastim  

dvojina  
IMENOVALNIK: biserovínasta  
RODILNIK: biserovínastih  
DAJALNIK: biserovínastima  
TOŽILNIK: biserovínasta  
MESTNIK: pri biserovínastih  
ORODNIK: z biserovínastima  

množina  
IMENOVALNIK: biserovínasti  
RODILNIK: biserovínastih  
DAJALNIK: biserovínastim  
TOŽILNIK: biserovínaste  
MESTNIK: pri biserovínastih  
ORODNIK: z biserovínastimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: biserovínasta  
RODILNIK: biserovínaste  
DAJALNIK: biserovínasti  
TOŽILNIK: biserovínasto  
MESTNIK: pri biserovínasti  
ORODNIK: z biserovínasto  

dvojina  
IMENOVALNIK: biserovínasti  
RODILNIK: biserovínastih  
DAJALNIK: biserovínastima  
TOŽILNIK: biserovínasti  
MESTNIK: pri biserovínastih  
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ORODNIK: z biserovínastima  
množina  

IMENOVALNIK: biserovínaste  
RODILNIK: biserovínastih  
DAJALNIK: biserovínastim  
TOŽILNIK: biserovínaste  
MESTNIK: pri biserovínastih  
ORODNIK: z biserovínastimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: biserovínasto  
RODILNIK: biserovínastega  
DAJALNIK: biserovínastemu  
TOŽILNIK: biserovínasto  
MESTNIK: pri biserovínastem  
ORODNIK: z biserovínastim  

dvojina  
IMENOVALNIK: biserovínasti  
RODILNIK: biserovínastih  
DAJALNIK: biserovínastima  
TOŽILNIK: biserovínasti  
MESTNIK: pri biserovínastih  
ORODNIK: z biserovínastima  

množina  
IMENOVALNIK: biserovínasta  
RODILNIK: biserovínastih  
DAJALNIK: biserovínastim  
TOŽILNIK: biserovínasta  
MESTNIK: pri biserovínastih  
ORODNIK: z biserovínastimi  

  
TONEMSKO  

[biserovínast]  
IPA: [bisɛɾɔʋìːnást]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: biserovínast  
določno biserovínasti  

RODILNIK: biserovínastega  
DAJALNIK: biserovínastemu  
TOŽILNIK: biserovínast  

določno biserovínasti  
živo biserovínastega  

MESTNIK: pri biserovínastem  
ORODNIK: z biserovínastim  

dvojina  
IMENOVALNIK: biserovínasta  
RODILNIK: biserovínastih  
DAJALNIK: biserovínastima  
TOŽILNIK: biserovínasta  
MESTNIK: pri biserovínastih  
ORODNIK: z biserovínastima  

množina  
IMENOVALNIK: biserovínasti  
RODILNIK: biserovínastih  

DAJALNIK: biserovínastim  
TOŽILNIK: biserovínaste  
MESTNIK: pri biserovínastih  
ORODNIK: z biserovínastimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: biserovínasta  
RODILNIK: biserovínaste  
DAJALNIK: biserovínasti  
TOŽILNIK: biserovínasto  
MESTNIK: pri biserovínasti  
ORODNIK: z biserovínasto  

dvojina  
IMENOVALNIK: biserovínasti  
RODILNIK: biserovínastih  
DAJALNIK: biserovínastima  
TOŽILNIK: biserovínasti  
MESTNIK: pri biserovínastih  
ORODNIK: z biserovínastima  

množina  
IMENOVALNIK: biserovínaste  
RODILNIK: biserovínastih  
DAJALNIK: biserovínastim  
TOŽILNIK: biserovínaste  
MESTNIK: pri biserovínastih  
ORODNIK: z biserovínastimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: biserovínasto  
RODILNIK: biserovínastega  
DAJALNIK: biserovínastemu  
TOŽILNIK: biserovínasto  
MESTNIK: pri biserovínastem  
ORODNIK: z biserovínastim  

dvojina  
IMENOVALNIK: biserovínasti  
RODILNIK: biserovínastih  
DAJALNIK: biserovínastima  
TOŽILNIK: biserovínasti  
MESTNIK: pri biserovínastih  
ORODNIK: z biserovínastima  

množina  
IMENOVALNIK: biserovínasta  
RODILNIK: biserovínastih  
DAJALNIK: biserovínastim  
TOŽILNIK: biserovínasta  
MESTNIK: pri biserovínastih  
ORODNIK: z biserovínastimi  

  
IZVOR  
↑biserovina  
  

bivák biváka tudi bívak bívaka samostalnik moškega spola  

[bivák] tudi [bívak]  
POMEN  
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1. manjše zasilno zavetišče na prostem, zlasti v 
visokogorju  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

gorski, lovski bivak | lesen bivak | zasilni bivak  
▪ Zarila sva se v sneg, si naredila zasilni bivak in 
čakala.  
▪ Naporne in zahtevne ture v martuljška brezpotja 
lajšajo neoskrbovani, vedno odprti bivaki, ki nudijo 
prenočišče.  
▪ Na polovici poti stoji zelo skromen lovski bivak, 
kjer ponoči ne bi mogli niti nog pošteno stegniti.  

⏵ sam. beseda + na + sam. beseda v mestniku  
bivak na višini n metrov | bivak na vrhu  
▪ Pred njim je še skoraj 400 višinskih metrov vzpona 
in ob sestopu bo nujen nov bivak na višini okoli 
8000 metrov.  

⏵ priredna zveza  
bivak in koča, bivak in zavetišče  
▪ Prednost poti je večje število vmesnih koč in 
bivakov, kar omogoča hiter umik pred morebitno 
bližajočo se nevihto.  

▪▪▪   
▪ Na 7400 metrih sta sestop prekinila, postavila bivak 
in ga zavarovala s klini.  

1.1. prenočevanje v takem zavetišču; SIN.: 

bivakiranje  
▪ Po mrzlem bivaku na višini 7600 m je bila četverica 

primorana sestopiti v dolino.  

2. kot pridevnik ki je v zvezi z bivakom 1., 1.1.  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + sam. beseda  

bivak oprema  
▪ Na ledenik sem znosil vso plezalno in bivak 

opremo ter hrano.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bivák]  
IPA: [biˈʋaːk]  
ednina  

IMENOVALNIK: bivák  
RODILNIK: biváka  
DAJALNIK: biváku  
TOŽILNIK: bivák  
MESTNIK: pri biváku  
ORODNIK: z bivákom  

dvojina  
IMENOVALNIK: biváka  
RODILNIK: bivákov  
DAJALNIK: bivákoma  
TOŽILNIK: biváka  
MESTNIK: pri bivákih  
ORODNIK: z bivákoma  

množina  
IMENOVALNIK: biváki  
RODILNIK: bivákov  
DAJALNIK: bivákom  

TOŽILNIK: biváke  
MESTNIK: pri bivákih  
ORODNIK: z biváki  

  
tudi [bívak]  
IPA: tudi [ˈbiːʋak]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: bívak  
RODILNIK: bívaka  
DAJALNIK: bívaku  
TOŽILNIK: bívak  
MESTNIK: pri bívaku  
ORODNIK: z bívakom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bívaka  
RODILNIK: bívakov  
DAJALNIK: bívakoma  
TOŽILNIK: bívaka  
MESTNIK: pri bívakih  
ORODNIK: z bívakoma  

množina  
IMENOVALNIK: bívaki  
RODILNIK: bívakov  
DAJALNIK: bívakom  
TOŽILNIK: bívake  
MESTNIK: pri bívakih  
ORODNIK: z bívaki  

  
TONEMSKO  

[bivák]  
IPA: [biʋàːk]  
ednina  

IMENOVALNIK: bivák  
RODILNIK: biváka  
DAJALNIK: biváku  
TOŽILNIK: bivák  
MESTNIK: pri biváku  
ORODNIK: z bivákom  

dvojina  
IMENOVALNIK: biváka  
RODILNIK: bivákov tudi bivȃkov  
DAJALNIK: bivákoma  
TOŽILNIK: biváka  
MESTNIK: pri bivákih tudi pri bivȃkih  
ORODNIK: z bivákoma  

množina  
IMENOVALNIK: biváki  
RODILNIK: bivákov tudi bivȃkov  
DAJALNIK: bivákom  
TOŽILNIK: biváke  
MESTNIK: pri bivákih tudi pri bivȃkih  
ORODNIK: z biváki tudi z bivȃki  

  
tudi [bȋvak]  
IPA: tudi [bíːʋàk]  
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tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: bȋvak  
RODILNIK: bȋvaka  
DAJALNIK: bȋvaku  
TOŽILNIK: bȋvak  
MESTNIK: pri bȋvaku  
ORODNIK: z bȋvakom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bȋvaka  
RODILNIK: bȋvakov  
DAJALNIK: bȋvakoma  
TOŽILNIK: bȋvaka  
MESTNIK: pri bȋvakih  
ORODNIK: z bȋvakoma  

množina  
IMENOVALNIK: bȋvaki  
RODILNIK: bȋvakov  
DAJALNIK: bȋvakom  
TOŽILNIK: bȋvake  
MESTNIK: pri bȋvakih  
ORODNIK: z bȋvaki  

  
STALNE ZVEZE  
  
bivak vreča  

vreči podoben pripomoček za zaščito pred 
vetrom, mrazom, vlago med bivakiranjem  
▪ Zavita v bivak vrečo sta preostanek noči predremala, 

viseč na vrveh.  
▪ K obvezni opremi za visokogorje sodijo: kapa, 
rokavice, rezervno perilo, vetrne hlače in anorak, 
bivak vreča ali aluminijasta folija, prva pomoč in 
baterijska svetilka.  
  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Biwak in frc. bivouac iz spnem. 
bīwake ‛straža na prostem’, iz bī ‛pri’ + wake 
‛straža’  
  

bivakíranje bivakíranja samostalnik srednjega spola  

[bivakíranje]  
POMEN  

1. prenočevanje, čakanje na izboljšanje razmer v 
manjšem zasilnem zavetišču na prostem, zlasti v 
visokogorju; SIN.: bivak  
⏵ sam. beseda + za + sam. beseda v tožilniku  

oprema za bivakiranje  
▪ V globino 1380 metrov so jamarji odnesli opremo 
za bivakiranje.  

▪▪▪   
▪ Največja nevarnost bivakiranja, zlasti pozimi in pri 

nizkih temperaturah, so poškodbe zaradi mraza.  

1.1. prenočevanje na prostem  

▪ Preizkušali so se v najrazličnejših taborniških 
spretnostih, hodili na pohode, najlepše pa je bilo 
nočno bivakiranje v gozdu.  
▪ Jezero je pravi raj za čolnarjenje, veslanje, 
jadranje, surfanje, plavanje, sončenje in 

bivakiranje.  
▪ Starejši taborniki se čez leto večkrat podajo na 
bivakiranje v okolico Žirov.  

2. ekspresivno začasna navzočnost, prisotnost koga 
kje, navadno v slabših razmerah, daljši čas  
▪ Po nekaj tednih bivakiranja v šišenskih stolpnicah 
sem se preselil v študentsko sobo.  
▪ Večina si želi le svojo streho nad glavo, ne pa 
doživljenjsko bivakiranje na plečih staršev.  
▪ Bivakiranje na delovnem mestu za ambiciozne 

posameznike ne pride v poštev.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bivakíranje]  
IPA: [biʋaˈkiːɾanjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: bivakíranje  
RODILNIK: bivakíranja  
DAJALNIK: bivakíranju  
TOŽILNIK: bivakíranje  
MESTNIK: pri bivakíranju  
ORODNIK: z bivakíranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: bivakíranji  
RODILNIK: bivakíranj  
DAJALNIK: bivakíranjema  
TOŽILNIK: bivakíranji  
MESTNIK: pri bivakíranjih  
ORODNIK: z bivakíranjema  

množina  
IMENOVALNIK: bivakíranja  
RODILNIK: bivakíranj  
DAJALNIK: bivakíranjem  
TOŽILNIK: bivakíranja  
MESTNIK: pri bivakíranjih  
ORODNIK: z bivakíranji  

  
TONEMSKO  

[bivakȋranje]  
IPA: [biʋakíːɾànjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: bivakȋranje  
RODILNIK: bivakȋranja  
DAJALNIK: bivakȋranju  
TOŽILNIK: bivakȋranje  
MESTNIK: pri bivakȋranju  
ORODNIK: z bivakȋranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: bivakȋranji  
RODILNIK: bivakȋranj  
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DAJALNIK: bivakȋranjema  
TOŽILNIK: bivakȋranji  
MESTNIK: pri bivakȋranjih  
ORODNIK: z bivakȋranjema  

množina  
IMENOVALNIK: bivakȋranja  
RODILNIK: bivakȋranj  
DAJALNIK: bivakȋranjem  
TOŽILNIK: bivakȋranja  
MESTNIK: pri bivakȋranjih  
ORODNIK: z bivakȋranji  

  
IZVOR  
↑bivakirati  
  

bivakírati bivakíram nedovršni in dovršni glagol  

[bivakírati]  
POMEN  

1. prenočevati, čakati na izboljšanje razmer v 
manjšem zasilnem zavetišču na prostem, zlasti v 
visokogorju  
⏵ glag. + v + sam. beseda v mestniku  

▪ Zaradi noči in slabega vremena so morali iskanje 
prekiniti, reševalci so bivakirali v gorah.  
▪ Bolj pogumni in izkušeni pozimi bivakirajo v 
snežnih luknjah in iglujih, kjer je celo topleje kot v 
nezakurjeni koči, saj je sneg odličen izolator.  

▪▪▪   
▪ Na velikem skalnem otoku med ledenikoma običajno 
bivakirajo naveze, preden vstopijo v steno.  
▪ Če bi snežno neurje trajalo še dolgo časa, bi morala 
še enkrat bivakirati.  

1.1. prenočevati na prostem  
▪ Naslednje tri dni so se potepali po Pohorju, tam 
tudi bivakirali in kuhali na odprtem ognju.  
▪ Lani so se skupine otrok veselile druženja v domu 
pri Fari ob Kolpi, kjer so kolesarili, plavali, čolnarili in 
bivakirali na prostem.  

2. ekspresivno začasno se nahajati, biti kje, navadno 
v slabših razmerah, daljši čas  
▪ Nima konkretnih odgovorov na vprašanje, koliko 
tujih delavcev bivakira na gradbiščih, se stiska po 
bivalnih zabojnikih ali natlačenih prebiva po 
stanovanjih in hišah, katerih lastniki so njihovi 
delodajalci.  
▪ Več tisoč beguncev sedaj bivakira na letališču.  
▪ Fotografi zvezdnike spremljajo na vsakem koraku. 
Lahko bi rekli, da kar bivakirajo pred njihovimi 

domovi.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bivakírati]  
IPA: [biʋaˈkiːɾati]  
NEDOLOČNIK: bivakírati  
NAMENILNIK: bivakírat  

sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: bivakíram  
2. OSEBA: bivakíraš  
3. OSEBA: bivakíra  

dvojina  
1. OSEBA: bivakírava  
2. OSEBA: bivakírata  
3. OSEBA: bivakírata  

množina  
1. OSEBA: bivakíramo  
2. OSEBA: bivakírate  
3. OSEBA: bivakírajo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: bivakíraj  
dvojina  

1. OSEBA: bivakírajva  
2. OSEBA: bivakírajta  

množina  
1. OSEBA: bivakírajmo  
2. OSEBA: bivakírajte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: bivakíral  
DVOJINA: bivakírala  
MNOŽINA: bivakírali  

ženski spol  
EDNINA: bivakírala  
DVOJINA: bivakírali  
MNOŽINA: bivakírale  

srednji spol  
EDNINA: bivakíralo  
DVOJINA: bivakírali  
MNOŽINA: bivakírala  

deležnik na -č  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: bivakirajóč  
RODILNIK: bivakirajóčega  
DAJALNIK: bivakirajóčemu  
TOŽILNIK: bivakirajóč  

živo bivakirajóčega  
MESTNIK: pri bivakirajóčem  
ORODNIK: z bivakirajóčim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bivakirajóča  
RODILNIK: bivakirajóčih  
DAJALNIK: bivakirajóčima  
TOŽILNIK: bivakirajóča  
MESTNIK: pri bivakirajóčih  
ORODNIK: z bivakirajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: bivakirajóči  
RODILNIK: bivakirajóčih  
DAJALNIK: bivakirajóčim  
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TOŽILNIK: bivakirajóče  
MESTNIK: pri bivakirajóčih  
ORODNIK: z bivakirajóčimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bivakirajóča  
RODILNIK: bivakirajóče  
DAJALNIK: bivakirajóči  
TOŽILNIK: bivakirajóčo  
MESTNIK: pri bivakirajóči  
ORODNIK: z bivakirajóčo  

dvojina  
IMENOVALNIK: bivakirajóči  
RODILNIK: bivakirajóčih  
DAJALNIK: bivakirajóčima  
TOŽILNIK: bivakirajóči  
MESTNIK: pri bivakirajóčih  
ORODNIK: z bivakirajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: bivakirajóče  
RODILNIK: bivakirajóčih  
DAJALNIK: bivakirajóčim  
TOŽILNIK: bivakirajóče  
MESTNIK: pri bivakirajóčih  
ORODNIK: z bivakirajóčimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bivakirajóče  
RODILNIK: bivakirajóčega  
DAJALNIK: bivakirajóčemu  
TOŽILNIK: bivakirajóče  
MESTNIK: pri bivakirajóčem  
ORODNIK: z bivakirajóčim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bivakirajóči  
RODILNIK: bivakirajóčih  
DAJALNIK: bivakirajóčima  
TOŽILNIK: bivakirajóči  
MESTNIK: pri bivakirajóčih  
ORODNIK: z bivakirajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: bivakirajóča  
RODILNIK: bivakirajóčih  
DAJALNIK: bivakirajóčim  
TOŽILNIK: bivakirajóča  
MESTNIK: pri bivakirajóčih  
ORODNIK: z bivakirajóčimi  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: bivakíran  
RODILNIK: bivakíranega  
DAJALNIK: bivakíranemu  
TOŽILNIK: bivakíran  

živo bivakíranega  
MESTNIK: pri bivakíranem  

ORODNIK: z bivakíranim  
dvojina  

IMENOVALNIK: bivakírana  
RODILNIK: bivakíranih  
DAJALNIK: bivakíranima  
TOŽILNIK: bivakírana  
MESTNIK: pri bivakíranih  
ORODNIK: z bivakíranima  

množina  
IMENOVALNIK: bivakírani  
RODILNIK: bivakíranih  
DAJALNIK: bivakíranim  
TOŽILNIK: bivakírane  
MESTNIK: pri bivakíranih  
ORODNIK: z bivakíranimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bivakírana  
RODILNIK: bivakírane  
DAJALNIK: bivakírani  
TOŽILNIK: bivakírano  
MESTNIK: pri bivakírani  
ORODNIK: z bivakírano  

dvojina  
IMENOVALNIK: bivakírani  
RODILNIK: bivakíranih  
DAJALNIK: bivakíranima  
TOŽILNIK: bivakírani  
MESTNIK: pri bivakíranih  
ORODNIK: z bivakíranima  

množina  
IMENOVALNIK: bivakírane  
RODILNIK: bivakíranih  
DAJALNIK: bivakíranim  
TOŽILNIK: bivakírane  
MESTNIK: pri bivakíranih  
ORODNIK: z bivakíranimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bivakírano  
RODILNIK: bivakíranega  
DAJALNIK: bivakíranemu  
TOŽILNIK: bivakírano  
MESTNIK: pri bivakíranem  
ORODNIK: z bivakíranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bivakírani  
RODILNIK: bivakíranih  
DAJALNIK: bivakíranima  
TOŽILNIK: bivakírani  
MESTNIK: pri bivakíranih  
ORODNIK: z bivakíranima  

množina  
IMENOVALNIK: bivakírana  
RODILNIK: bivakíranih  
DAJALNIK: bivakíranim  
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TOŽILNIK: bivakírana  
MESTNIK: pri bivakíranih  
ORODNIK: z bivakíranimi  

glagolnik  
ednina  

IMENOVALNIK: bivakíranje  
RODILNIK: bivakíranja  
DAJALNIK: bivakíranju  
TOŽILNIK: bivakíranje  
MESTNIK: pri bivakíranju  
ORODNIK: z bivakíranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: bivakíranji  
RODILNIK: bivakíranj  
DAJALNIK: bivakíranjema  
TOŽILNIK: bivakíranji  
MESTNIK: pri bivakíranjih  
ORODNIK: z bivakíranjema  

množina  
IMENOVALNIK: bivakíranja  
RODILNIK: bivakíranj  
DAJALNIK: bivakíranjem  
TOŽILNIK: bivakíranja  
MESTNIK: pri bivakíranjih  
ORODNIK: z bivakíranji  

  
TONEMSKO  

[bivakȋrati]  
IPA: [biʋakíːɾàti]  
NEDOLOČNIK: bivakȋrati  
NAMENILNIK: bivakȋrat  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: bivakȋram  
2. OSEBA: bivakȋraš  
3. OSEBA: bivakȋra  

dvojina  
1. OSEBA: bivakȋrava  
2. OSEBA: bivakȋrata  
3. OSEBA: bivakȋrata  

množina  
1. OSEBA: bivakȋramo  
2. OSEBA: bivakȋrate  
3. OSEBA: bivakȋrajo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: bivakȋraj  
dvojina  

1. OSEBA: bivakȋrajva  
2. OSEBA: bivakȋrajta  

množina  
1. OSEBA: bivakȋrajmo  
2. OSEBA: bivakȋrajte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: bivakȋral  

DVOJINA: bivakȋrala  
MNOŽINA: bivakȋrali  

ženski spol  
EDNINA: bivakȋrala  
DVOJINA: bivakȋrali  
MNOŽINA: bivakȋrale  

srednji spol  
EDNINA: bivakȋralo  
DVOJINA: bivakȋrali  
MNOŽINA: bivakȋrala  

deležnik na -č  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: bivakiraj č tudi bivakiraj č  
RODILNIK: bivakiraj čega  
DAJALNIK: bivakiraj čemu  
TOŽILNIK: bivakiraj č tudi bivakiraj č  

živo bivakiraj čega  
MESTNIK: pri bivakiraj čem  
ORODNIK: z bivakiraj čim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bivakiraj ča  
RODILNIK: bivakiraj čih  
DAJALNIK: bivakiraj čima  
TOŽILNIK: bivakiraj ča  
MESTNIK: pri bivakiraj čih  
ORODNIK: z bivakiraj čima  

množina  
IMENOVALNIK: bivakiraj či  
RODILNIK: bivakiraj čih  
DAJALNIK: bivakiraj čim  
TOŽILNIK: bivakiraj če  
MESTNIK: pri bivakiraj čih  
ORODNIK: z bivakiraj čimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bivakiraj ča  
RODILNIK: bivakiraj če  
DAJALNIK: bivakiraj či  
TOŽILNIK: bivakiraj čo  
MESTNIK: pri bivakiraj či  
ORODNIK: z bivakiraj čo  

dvojina  
IMENOVALNIK: bivakiraj či  
RODILNIK: bivakiraj čih  
DAJALNIK: bivakiraj čima  
TOŽILNIK: bivakiraj či  
MESTNIK: pri bivakiraj čih  
ORODNIK: z bivakiraj čima  

množina  
IMENOVALNIK: bivakiraj če  
RODILNIK: bivakiraj čih  
DAJALNIK: bivakiraj čim  
TOŽILNIK: bivakiraj če  
MESTNIK: pri bivakiraj čih  
ORODNIK: z bivakiraj čimi  
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srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bivakiraj če  
RODILNIK: bivakiraj čega  
DAJALNIK: bivakiraj čemu  
TOŽILNIK: bivakiraj če  
MESTNIK: pri bivakiraj čem  
ORODNIK: z bivakiraj čim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bivakiraj či  
RODILNIK: bivakiraj čih  
DAJALNIK: bivakiraj čima  
TOŽILNIK: bivakiraj či  
MESTNIK: pri bivakiraj čih  
ORODNIK: z bivakiraj čima  

množina  
IMENOVALNIK: bivakiraj ča  
RODILNIK: bivakiraj čih  
DAJALNIK: bivakiraj čim  
TOŽILNIK: bivakiraj ča  
MESTNIK: pri bivakiraj čih  
ORODNIK: z bivakiraj čimi  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: bivakȋran  
RODILNIK: bivakȋranega  
DAJALNIK: bivakȋranemu  
TOŽILNIK: bivakȋran  

živo bivakȋranega  
MESTNIK: pri bivakȋranem  
ORODNIK: z bivakȋranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bivakȋrana  
RODILNIK: bivakȋranih  
DAJALNIK: bivakȋranima  
TOŽILNIK: bivakȋrana  
MESTNIK: pri bivakȋranih  
ORODNIK: z bivakȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: bivakȋrani  
RODILNIK: bivakȋranih  
DAJALNIK: bivakȋranim  
TOŽILNIK: bivakȋrane  
MESTNIK: pri bivakȋranih  
ORODNIK: z bivakȋranimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bivakȋrana  
RODILNIK: bivakȋrane  
DAJALNIK: bivakȋrani  
TOŽILNIK: bivakȋrano  
MESTNIK: pri bivakȋrani  
ORODNIK: z bivakȋrano  

dvojina  
IMENOVALNIK: bivakȋrani  

RODILNIK: bivakȋranih  
DAJALNIK: bivakȋranima  
TOŽILNIK: bivakȋrani  
MESTNIK: pri bivakȋranih  
ORODNIK: z bivakȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: bivakȋrane  
RODILNIK: bivakȋranih  
DAJALNIK: bivakȋranim  
TOŽILNIK: bivakȋrane  
MESTNIK: pri bivakȋranih  
ORODNIK: z bivakȋranimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: bivakȋrano  
RODILNIK: bivakȋranega  
DAJALNIK: bivakȋranemu  
TOŽILNIK: bivakȋrano  
MESTNIK: pri bivakȋranem  
ORODNIK: z bivakȋranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: bivakȋrani  
RODILNIK: bivakȋranih  
DAJALNIK: bivakȋranima  
TOŽILNIK: bivakȋrani  
MESTNIK: pri bivakȋranih  
ORODNIK: z bivakȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: bivakȋrana  
RODILNIK: bivakȋranih  
DAJALNIK: bivakȋranim  
TOŽILNIK: bivakȋrana  
MESTNIK: pri bivakȋranih  
ORODNIK: z bivakȋranimi  

glagolnik  
ednina  

IMENOVALNIK: bivakȋranje  
RODILNIK: bivakȋranja  
DAJALNIK: bivakȋranju  
TOŽILNIK: bivakȋranje  
MESTNIK: pri bivakȋranju  
ORODNIK: z bivakȋranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: bivakȋranji  
RODILNIK: bivakȋranj  
DAJALNIK: bivakȋranjema  
TOŽILNIK: bivakȋranji  
MESTNIK: pri bivakȋranjih  
ORODNIK: z bivakȋranjema  

množina  
IMENOVALNIK: bivakȋranja  
RODILNIK: bivakȋranj  
DAJALNIK: bivakȋranjem  
TOŽILNIK: bivakȋranja  
MESTNIK: pri bivakȋranjih  
ORODNIK: z bivakȋranji  
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IZVOR  
↑bivak  
  

bízmut bízmuta samostalnik moškega spola  

[bízmut]  
POMEN  

mehka, lahko taljiva kovina rdečkasto bele barve, 
kemijski element [Bi]  
▪ Čeprav se pojavlja v različnih okoljih, je bizmut 
redek.  
▪ Sifilis so v dvajsetih letih zdravili predvsem z 
bizmutom.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bízmut]  
IPA: [ˈbiːzmut]  
ednina  

IMENOVALNIK: bízmut  
RODILNIK: bízmuta  
DAJALNIK: bízmutu  
TOŽILNIK: bízmut  
MESTNIK: pri bízmutu  
ORODNIK: z bízmutom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bízmuta  
RODILNIK: bízmutov  
DAJALNIK: bízmutoma  
TOŽILNIK: bízmuta  
MESTNIK: pri bízmutih  
ORODNIK: z bízmutoma  

množina  
IMENOVALNIK: bízmuti  
RODILNIK: bízmutov  
DAJALNIK: bízmutom  
TOŽILNIK: bízmute  
MESTNIK: pri bízmutih  
ORODNIK: z bízmuti  

  
TONEMSKO  

[bȋzmut]  
IPA: [bíːzmùt]  
ednina  

IMENOVALNIK: bȋzmut  
RODILNIK: bȋzmuta  
DAJALNIK: bȋzmutu  
TOŽILNIK: bȋzmut  
MESTNIK: pri bȋzmutu  
ORODNIK: z bȋzmutom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bȋzmuta  
RODILNIK: bȋzmutov  
DAJALNIK: bȋzmutoma  
TOŽILNIK: bȋzmuta  
MESTNIK: pri bȋzmutih  

ORODNIK: z bȋzmutoma  
množina  

IMENOVALNIK: bȋzmuti  
RODILNIK: bȋzmutov  
DAJALNIK: bȋzmutom  
TOŽILNIK: bȋzmute  
MESTNIK: pri bȋzmutih  
ORODNIK: z bȋzmuti  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Wismut, nejasnega izvora  
  

bombomèt bombométa samostalnik moškega spola  

[bombomèt]  
POMEN  

iz vojske orožje srednjega kalibra v obliki krajše cevi, 
ki se uporablja samostojno ali pritrjeno na puško  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

avtomatski bombomet | podcevni bombomet  
▪ Košara lahke kupole je namenjena za namestitev 
avtomatskega bombometa, ročnih raketometov in 
rezervnega streliva.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
bombomet kalibra n mm  
▪ Na vozilo lahko postavijo težji mitraljez M240, 
avtomatski bombomet kalibra 40 milimetrov ali 
protitankovsko raketo.  

▪▪▪   
▪ Sklenili bodo pogodbe za nakup streliva kalibra 
40 milimetrov za enostrelne bombomete z učinkovitim 

dometom 400 metrov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bombomèt]  
IPA: [bɔmbɔˈmɛt]  
ednina  

IMENOVALNIK: bombomèt  
RODILNIK: bombométa  
DAJALNIK: bombométu  
TOŽILNIK: bombomèt  
MESTNIK: pri bombométu  
ORODNIK: z bombométom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bombométa  
RODILNIK: bombométov  
DAJALNIK: bombométoma  
TOŽILNIK: bombométa  
MESTNIK: pri bombométih  
ORODNIK: z bombométoma  

množina  
IMENOVALNIK: bombométi  
RODILNIK: bombométov  
DAJALNIK: bombométom  
TOŽILNIK: bombométe  
MESTNIK: pri bombométih  
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ORODNIK: z bombométi  
  
TONEMSKO  

[bombomȅt]  
IPA: [bɔmbɔm t]  
ednina  

IMENOVALNIK: bombomȅt  
RODILNIK: bombom ta  
DAJALNIK: bombom tu  
TOŽILNIK: bombomȅt  
MESTNIK: pri bombom tu tudi pri bombom tu  
ORODNIK: z bombom tom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bombom ta  
RODILNIK: bombom tov in bombom tov  
DAJALNIK: bombom toma  
TOŽILNIK: bombom ta  
MESTNIK: pri bombom tih in pri bombom tih  
ORODNIK: z bombom toma  

množina  
IMENOVALNIK: bombom ti  
RODILNIK: bombom tov in bombom tov  
DAJALNIK: bombom tom  
TOŽILNIK: bombom te  
MESTNIK: pri bombom tih in pri bombom tih  
ORODNIK: z bombom ti in z bombom ti  

  
IZVOR  
↑bomba + ↑metati  
  

bôr bôra tudi bór bóra samostalnik moškega spola  

[bôr] tudi [bór]  
POMEN  

element, ki nastopa v obliki zelo trdih kristalov ali 
sivega prahu, kemijski element [B]  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

pomanjkanje bora  
▪ Znamenja pomanjkanja bora najprej opazimo na 

listih in listnih pecljih.  
⏵ priredna zveza  

bor in kalcij, bor in magnezij, bor in železo  
▪ Gnojimo z mineralnimi gnojili, ki imajo dodatek 
magnezija in bora.  
▪ Listno gnojenje je učinkovito ob pomanjkanju 
katerega izmed hranil, kot so železo, magnezij in 

bor.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bôr]  
IPA: [ˈbɔːɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: bôr  
RODILNIK: bôra  
DAJALNIK: bôru  
TOŽILNIK: bôr  

MESTNIK: pri bôru  
ORODNIK: z bôrom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bôra  
RODILNIK: bôrov  
DAJALNIK: bôroma  
TOŽILNIK: bôra  
MESTNIK: pri bôrih  
ORODNIK: z bôroma  

množina  
IMENOVALNIK: bôri  
RODILNIK: bôrov  
DAJALNIK: bôrom  
TOŽILNIK: bôre  
MESTNIK: pri bôrih  
ORODNIK: z bôri  

  
tudi [bór]  
IPA: tudi [ˈboːɾ]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: bór  
RODILNIK: bóra  
DAJALNIK: bóru  
TOŽILNIK: bór  
MESTNIK: pri bóru  
ORODNIK: z bórom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bóra  
RODILNIK: bórov  
DAJALNIK: bóroma  
TOŽILNIK: bóra  
MESTNIK: pri bórih  
ORODNIK: z bóroma  

množina  
IMENOVALNIK: bóri  
RODILNIK: bórov  
DAJALNIK: bórom  
TOŽILNIK: bóre  
MESTNIK: pri bórih  
ORODNIK: z bóri  

  
TONEMSKO  

[bȏr]  
IPA: [b ːɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: bȏr  
RODILNIK: bȏra  
DAJALNIK: bȏru  
TOŽILNIK: bȏr  
MESTNIK: pri bȏru  
ORODNIK: z bȏrom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bȏra  
RODILNIK: bȏrov  
DAJALNIK: bȏroma  
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TOŽILNIK: bȏra  
MESTNIK: pri bȏrih  
ORODNIK: z bȏroma  

množina  
IMENOVALNIK: bȏri  
RODILNIK: bȏrov  
DAJALNIK: bȏrom  
TOŽILNIK: bȏre  
MESTNIK: pri bȏrih  
ORODNIK: z bȏri  

  
tudi [b r]  
IPA: tudi [bóːɾ]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: b r  
RODILNIK: b ra  
DAJALNIK: b ru  
TOŽILNIK: b r  
MESTNIK: pri b ru  
ORODNIK: z b rom  

dvojina  
IMENOVALNIK: b ra  
RODILNIK: b rov  
DAJALNIK: b roma  
TOŽILNIK: b ra  
MESTNIK: pri b rih  
ORODNIK: z b roma  

množina  
IMENOVALNIK: b ri  
RODILNIK: b rov  
DAJALNIK: b rom  
TOŽILNIK: b re  
MESTNIK: pri b rih  
ORODNIK: z b ri  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Bor, okrnjeno iz Borax ‛natrijev 
borat’, prevzeto prek srlat. borax in arab. bawraq iz 
perz. būrah  
  

borôvec borôvca samostalnik moškega spola  

[borôvəc]  
POMEN  

iglasto drevo z dolgimi iglicami in razbrazdanim 
lubjem; primerjaj lat. Pinus  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

dišeči borovci | nizki, visoki borovci  
▪ Z vsakim korakom višje se dišeči borovci umikajo 

nizki sredozemski makiji.  
▪ Tik pod vrhom je ogromno rododendrona in nizkih 
borovcev.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
deblo borovca | senca borovcev | vonj borovcev  
▪ V senci borovcev si na lesenih klopcah privoščijo 
okrepčilo.  

▪ Odpravil se bom na obalo, da se naužijem vonja 
borovcev in morja.  
▪ Jutri vama razkažem nasade borovcev in naše 
nove borove gozdove.  

▪▪▪   
▪ Presenetljivo je, kje vse lahko rastejo borovci: zdi 
se, da sploh ne potrebujejo zemlje.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[borôvəc]  
IPA: [bɔˈɾɔːʋəʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: borôvec  
RODILNIK: borôvca  
DAJALNIK: borôvcu  
TOŽILNIK: borôvec  
MESTNIK: pri borôvcu  
ORODNIK: z borôvcem  

dvojina  
IMENOVALNIK: borôvca  
RODILNIK: borôvcev  
DAJALNIK: borôvcema  
TOŽILNIK: borôvca  
MESTNIK: pri borôvcih  
ORODNIK: z borôvcema  

množina  
IMENOVALNIK: borôvci  
RODILNIK: borôvcev  
DAJALNIK: borôvcem  
TOŽILNIK: borôvce  
MESTNIK: pri borôvcih  
ORODNIK: z borôvci  

  
TONEMSKO  

[boróvəc]  
IPA: [bɔɾ ːʋ ʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: boróvec  
RODILNIK: boróvca  
DAJALNIK: boróvcu  
TOŽILNIK: boróvec  
MESTNIK: pri boróvcu tudi pri borȏvcu  
ORODNIK: z boróvcem  

dvojina  
IMENOVALNIK: boróvca  
RODILNIK: boróvcev in borȏvcev  
DAJALNIK: boróvcema  
TOŽILNIK: boróvca  
MESTNIK: pri boróvcih in pri borȏvcih  
ORODNIK: z boróvcema  

množina  
IMENOVALNIK: boróvci  
RODILNIK: boróvcev in borȏvcev  
DAJALNIK: boróvcem  
TOŽILNIK: boróvce  
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MESTNIK: pri boróvcih in pri borȏvcih  
ORODNIK: z boróvci in z borȏvci  

  
in [borȏvəc]  
IPA: in [bɔɾ ːʋ ʦ]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: borȏvec  
RODILNIK: borȏvca  
DAJALNIK: borȏvcu  
TOŽILNIK: borȏvec  
MESTNIK: pri borȏvcu  
ORODNIK: z borȏvcem  

dvojina  
IMENOVALNIK: borȏvca  
RODILNIK: borȏvcev  
DAJALNIK: borȏvcema  
TOŽILNIK: borȏvca  
MESTNIK: pri borȏvcih  
ORODNIK: z borȏvcema  

množina  
IMENOVALNIK: borȏvci  
RODILNIK: borȏvcev  
DAJALNIK: borȏvcem  
TOŽILNIK: borȏvce  
MESTNIK: pri borȏvcih  
ORODNIK: z borȏvci  

  
STALNE ZVEZE  
  
pritlikavi borovec  

grmičast borovec, ki raste v višjih legah, navadno 
nad zgornjo gozdno mejo; primerjaj lat. Pinus mugo  
▪ Markirana pot poteka med pritlikavimi borovci.  
▪ Zadnje pol ure boste hodili po ruševju, med 
pritlikavimi borovci.  
  
IZVOR  
↑bor  
  

Br simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element brom  
▪ Skupina halogeniranih ogljikovodikov vsebuje 
halogene elemente klor (Cl), fluor (F), brom (Br) in 

jod (I) ter vodik (H), ki je lahko prisoten ali tudi ne.  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Br, simbola za element ↑brom  
  

bròm brôma in bróm bróma samostalnik moškega spola  

[bròm] in [bróm]  
POMEN  

kadeča se tekočina rdeče rjave barve, kemijski 
element [Br]  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
raztopina broma  
▪ Kako bi še ločil, razen po vonju, med razredčeno 
vodno raztopino joda in dokaj koncentrirano 
raztopino broma v vodi?  

▪▪▪   
▪ Zakaj je topnost klora, broma in joda večja v 

nepolarnih topilih?  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[bròm]  
IPA: [ˈbɾɔm]  
ednina  

IMENOVALNIK: bròm  
RODILNIK: brôma  
DAJALNIK: brômu  
TOŽILNIK: bròm  
MESTNIK: pri brômu  
ORODNIK: z brômom  

dvojina  
IMENOVALNIK: brôma  
RODILNIK: brômov  
DAJALNIK: brômoma  
TOŽILNIK: brôma  
MESTNIK: pri brômih  
ORODNIK: z brômoma  

množina  
IMENOVALNIK: brômi  
RODILNIK: brômov  
DAJALNIK: brômom  
TOŽILNIK: brôme  
MESTNIK: pri brômih  
ORODNIK: z brômi  

  
in [bróm]  
IPA: in [ˈbɾoːm]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: bróm  
RODILNIK: bróma  
DAJALNIK: brómu  
TOŽILNIK: bróm  
MESTNIK: pri brómu  
ORODNIK: z brómom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bróma  
RODILNIK: brómov  
DAJALNIK: brómoma  
TOŽILNIK: bróma  
MESTNIK: pri brómih  
ORODNIK: z brómoma  

množina  
IMENOVALNIK: brómi  
RODILNIK: brómov  
DAJALNIK: brómom  
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TOŽILNIK: bróme  
MESTNIK: pri brómih  
ORODNIK: z brómi  

  
TONEMSKO  

[brȍm]  
IPA: [bɾ m]  
ednina  

IMENOVALNIK: brȍm  
RODILNIK: bróma  
DAJALNIK: brómu  
TOŽILNIK: brȍm  
MESTNIK: pri brómu  
ORODNIK: z brómom  

dvojina  
IMENOVALNIK: bróma  
RODILNIK: brómov  
DAJALNIK: brómoma  
TOŽILNIK: bróma  
MESTNIK: pri brómih  
ORODNIK: z brómoma  

množina  
IMENOVALNIK: brómi  
RODILNIK: brómov  
DAJALNIK: brómom  
TOŽILNIK: bróme  
MESTNIK: pri brómih  
ORODNIK: z brómi  

  
in [br m]  
IPA: in [bɾòːm]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: br m  
RODILNIK: br ma  
DAJALNIK: br mu  
TOŽILNIK: br m  
MESTNIK: pri br mu  
ORODNIK: z br mom  

dvojina  
IMENOVALNIK: br ma  
RODILNIK: br mov  
DAJALNIK: br moma  
TOŽILNIK: br ma  
MESTNIK: pri br mih  
ORODNIK: z br moma  

množina  
IMENOVALNIK: br mi  
RODILNIK: br mov  
DAJALNIK: br mom  
TOŽILNIK: br me  
MESTNIK: pri br mih  
ORODNIK: z br mi  

  
IZVOR  

prevzeto prek nem. Brom, angl., frc. brome iz nlat. 
bromium, iz gr. br mos ‛smrad’  
  

brónhodilatátor brónhodilatátorja samostalnik 

moškega spola  
[brónhodilatátor]  
POMEN  

iz farmacije učinkovina ali zdravilo, ki širi, sprošča 
sapnice in lajša simptome pri napadu astme  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Nekaterim bolnikom predpisujejo kratkodelujoče 
bronhodilatatorje po potrebi, drugi jih morajo jemati 
v rednih enakomernih presledkih.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
▪ Če se po vdihavanju bronhodilatatorja bolniku 
stanje izboljša, gre skoraj zagotovo za astmo.  
▪ Ker večino bronhodilatatorjev uporabljamo v 
inhalacijah in ne v pripravkih za zaužitje, ponavadi 

ne povzročajo resnih stranskih učinkov.  
▪▪▪   
▪ Bronhodilatatorji ne odpravljajo vzrokov, ampak 
samo odpirajo pljučne poti in povzročijo hitro 
olajšanje pri oteženem dihanju.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[brónhodilatátor]  
IPA: [ˈbɾoːŋxɔdilaˈtaːtɔɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: brónhodilatátor  
RODILNIK: brónhodilatátorja  
DAJALNIK: brónhodilatátorju  
TOŽILNIK: brónhodilatátor  
MESTNIK: pri brónhodilatátorju  
ORODNIK: z brónhodilatátorjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: brónhodilatátorja  
RODILNIK: brónhodilatátorjev  
DAJALNIK: brónhodilatátorjema  
TOŽILNIK: brónhodilatátorja  
MESTNIK: pri brónhodilatátorjih  
ORODNIK: z brónhodilatátorjema  

množina  
IMENOVALNIK: brónhodilatátorji  
RODILNIK: brónhodilatátorjev  
DAJALNIK: brónhodilatátorjem  
TOŽILNIK: brónhodilatátorje  
MESTNIK: pri brónhodilatátorjih  
ORODNIK: z brónhodilatátorji  

  
TONEMSKO  

[br nhodilatȃtor]  
IPA: [bɾóːnx dilatáːt ɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: br nhodilatȃtor  
RODILNIK: br nhodilatȃtorja  
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DAJALNIK: br nhodilatȃtorju  
TOŽILNIK: br nhodilatȃtor  
MESTNIK: pri br nhodilatȃtorju  
ORODNIK: z br nhodilatȃtorjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: br nhodilatȃtorja  
RODILNIK: br nhodilatȃtorjev  
DAJALNIK: br nhodilatȃtorjema  
TOŽILNIK: br nhodilatȃtorja  
MESTNIK: pri br nhodilatȃtorjih  
ORODNIK: z br nhodilatȃtorjema  

množina  
IMENOVALNIK: br nhodilatȃtorji  
RODILNIK: br nhodilatȃtorjev  
DAJALNIK: br nhodilatȃtorjem  
TOŽILNIK: br nhodilatȃtorje  
MESTNIK: pri br nhodilatȃtorjih  
ORODNIK: z br nhodilatȃtorji  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Bronchodilatator, iz ↑bronhij + 
dilatator ‛kar razširja’ iz ↑dilatacija  
  

búčno prislov  

[búčno]  
POMEN  

1. takó, da je zelo glasno, hrupno  
⏵ prisl. + glag.  

bučno bodriti, navijati, spodbujati | bučno ploskati | 
bučno pozdraviti | bučno praznovati, proslavljati | 

bučno protestirati  
▪ V areni je okoli deset tisoč ljudi, ki bučno navijajo 
in mahajo z zastavami, transparenti.  
▪ Navdušeni gledalci so mu bučno zaploskali, on pa 
se jim je zahvalil z rahlim poklonom.  
▪ Lahko vam zaupam, da je nepredstavljiv občutek, 
ko zapoješ pred večdesettisočglavo množico, ki 
bučno pozdravi vsak tvoj gib in ton.  

⏵ prisl. + prid. beseda  
bučno pozdravljen  
▪ Vsaka uspešna akcija nogometašev je bila bučno 
pozdravljena, ob vsakem zadetku pa se je slišalo 

glasno prepevanje.  

1.1. takó, da pritegne pozornost, zanimanje 
javnosti  
⏵ prisl. + prid. beseda  

bučno napovedan  
▪ Za bučno napovedani spektakel so najeli največje 
manekenske zvezde.  

⏵ prisl. + glag.  
▪ Podjetje je ob začetku prodaje letalskih vozovnic 
okrog sveta to bučno oglaševalo, toda odziv je bil 

sila pičel.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[búčno]  
IPA: [ˈbuːʧnɔ]  
OSNOVNIK: búčno  
PRIMERNIK – PRIPONSKO STOPNJEVANJE: búčneje in 

búčnejše  
PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE: bòlj búčno  
PRESEŽNIK – PRIPONSKO STOPNJEVANJE: nàjbúčneje in 

nájbúčneje in nàjbúčnejše in nájbúčnejše  
PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE: nàjbolj in nájbolj 
búčno  

  
TONEMSKO  

[búčno]  
IPA: [bùːʧn ]  
OSNOVNIK: búčno  
PRIMERNIK – PRIPONSKO STOPNJEVANJE: búčneje in 

búčnejše  
PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE: bȍlj búčno  
PRESEŽNIK – PRIPONSKO STOPNJEVANJE: nȁjbúčneje in 

nȃjbúčneje in nȁjbúčnejše in nȃjbúčnejše  
PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE: nȁjbolj in nȃjbolj 
búčno  

  
IZVOR  
↑bučen  
  

Bq simbol  

POMEN  
simbol za enoto bekerel, becquerel  
▪ Skupno količino odpadkov ocenjujejo na 2 milijona 
ton, skupno aktivnost pa na 1016 Bq.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑becquerel  
  

C simbol  

POMEN  
simbol za enoto kulon, coulomb  
▪ Povprečna skupna količina naboja, ki se sprosti ob 

atmosferskih razelektritvah, znaša okoli 10 C.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑coulomb  
  

carving carvinga; glej kárving samostalnik moškega spola  

[kárvink kárvinga]  
POMEN  

1. smučanje s smučmi, ki imajo poudarjen 
stranski lok in omogočajo lažje zavijanje, večjo 
vodljivost  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
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▪ Prirejal je praktične tečaje na snegu in promoviral 
izobraževalno skupino za usposabljanje novih 
učiteljev smučanja za poučevanje carvinga.  

▪▪▪   
▪ Stekla je serijska proizvodnja posebnega 

smučarskega čevlja za carving.  

2. kot pridevnik ki je v zvezi s carvingom 1.  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + sam. beseda  

▪ Napačno je prepričanje, da je radij carving zavoja 
vedno enak, saj je poleg radija smuči odvisen še od 
naklona terena in nagiba smuči glede na teren.  
▪ Z nastopom carving tehnike vedno pogosteje 
opažamo kombinacije kolenskih in ramenskih 

poškodb.  

2.1. kot pridevnik ki je namenjen za carving 1., se 
uporablja pri carvingu 1.  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + sam. beseda  

carving smuči  
▪ Čar carving smuči je, da se z njimi da zavoj 
izpeljati popolnoma brez oddrsavanja, tako da za 

smučarjem ostane kot z britvijo zarezana sled.  
▪ S prihodom carving smučke je tudi rekreativnim 
smučarjem omogočeno smučanje po robniku pri 

nižjih hitrostih in ob slabšem tehničnem znanju.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kárvink kárvinga]  
IPA: [ˈkaːɾʋiŋk ˈkaːɾʋiŋga]  
ednina  

IMENOVALNIK: carving [kárvink]  
RODILNIK: carvinga [kárvinga]  
DAJALNIK: carvingu [kárvingu]  
TOŽILNIK: carving [kárvink]  
MESTNIK: pri carvingu [pri kárvingu]  
ORODNIK: s carvingom [s kárvingom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: carvinga [kárvinga]  
RODILNIK: carvingov [kárvingo ]  
DAJALNIK: carvingoma [kárvingoma]  
TOŽILNIK: carvinga [kárvinga]  
MESTNIK: pri carvingih [pri kárvingih]  
ORODNIK: s carvingoma [s kárvingoma]  

množina  
IMENOVALNIK: carvingi [kárvingi]  
RODILNIK: carvingov [kárvingo ]  
DAJALNIK: carvingom [kárvingom]  
TOŽILNIK: carvinge [kárvinge]  
MESTNIK: pri carvingih [pri kárvingih]  
ORODNIK: s carvingi [s kárvingi]  

  
TONEMSKO  

[kȃrvink kȃrvinga]  
IPA: [káːɾʋìŋk káːɾʋìŋga]  
ednina  

IMENOVALNIK: carving [kȃrvink]  

RODILNIK: carvinga [kȃrvinga]  
DAJALNIK: carvingu [kȃrvingu]  
TOŽILNIK: carving [kȃrvink]  
MESTNIK: pri carvingu [pri kȃrvingu]  
ORODNIK: s carvingom [s kȃrvingom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: carvinga [kȃrvinga]  
RODILNIK: carvingov [kȃrvingo ]  
DAJALNIK: carvingoma [kȃrvingoma]  
TOŽILNIK: carvinga [kȃrvinga]  
MESTNIK: pri carvingih [pri kȃrvingih]  
ORODNIK: s carvingoma [s kȃrvingoma]  

množina  
IMENOVALNIK: carvingi [kȃrvingi]  
RODILNIK: carvingov [kȃrvingo ]  
DAJALNIK: carvingom [kȃrvingom]  
TOŽILNIK: carvinge [kȃrvinge]  
MESTNIK: pri carvingih [pri kȃrvingih]  
ORODNIK: s carvingi [s kȃrvingi]  

  
IZVOR  
prevzeto iz angl. carving, prvotno ‛rezbarjenje, 
rezljanje’, iz carve ‛rezbariti, rezljati’  
  

cd simbol  

POMEN  
simbol za enoto kandela  
▪ Svetilka ima 7 svetlečih diod (LED) s skupno 
svetilnostjo 70 cd, ki same zagotavljajo svetlobo za 

45 ur.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑kandela  
  

Cd simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element kadmij  
▪ Potrdili smo hipotezo, da se s starostjo v ledvicah 
srnjadi kopiči Cd, česar pa nismo ugotovili za ostale tri 
preučevane elemente (Pb, Hg, As).  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Cd, simbola za element ↑kadmij  
  

cedílo cedíla samostalnik srednjega spola  

[cedílo]  
POMEN  

luknjičasta ali mrežasta priprava za ločevanje 
trdne snovi od tekočine s pretakanjem  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

gosto, fino cedilo | kovinsko, plastično, žičnato cedilo 

| veliko cedilo  
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▪ Ko testo vzamemo iz vode, ga v emajliranem ali 
plastičnem cedilu izpiramo izmenično z mrzlo in 
toplo vodo.  
▪ Segreto marmelado pretlačimo skozi gosto žičnato 
cedilo.  

⏵ glag. + na + sam. beseda v tožilniku  
dati, odliti, stresti na cedilo | polagati na cedilo  
▪ Riž stresemo na cedilo in pustimo, da se odcedi.  
▪ Najprej skuhamo rezance al dente v slani vodi, jih 
zlijemo na cedilo, splaknemo s hladno vodo in dobro 

odcedimo.  
⏵ glag. + skozi + sam. beseda v tožilniku  

precediti, preliti skozi cedilo | pretlačiti skozi cedilo  
▪ Juho precedimo skozi cedilo in zavremo.  
▪ Tako kot fižolovo juho je treba tudi grahovo 
prepasirati skozi cedilo.  

▪▪▪   
▪ Čičerko damo v cedilo, pod tekočo vodo jo dobro 
splaknemo in odcedimo.  
▪ Kuhan brokoli in krompir dobro odcedimo na cedilu 
in stresemo v pekač.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[cedílo]  
IPA: [ʦɛˈdiːlɔ]  
ednina  

IMENOVALNIK: cedílo  
RODILNIK: cedíla  
DAJALNIK: cedílu  
TOŽILNIK: cedílo  
MESTNIK: pri cedílu  
ORODNIK: s cedílom  

dvojina  
IMENOVALNIK: cedíli  
RODILNIK: cedíl  
DAJALNIK: cedíloma  
TOŽILNIK: cedíli  
MESTNIK: pri cedílih  
ORODNIK: s cedíloma  

množina  
IMENOVALNIK: cedíla  
RODILNIK: cedíl  
DAJALNIK: cedílom  
TOŽILNIK: cedíla  
MESTNIK: pri cedílih  
ORODNIK: s cedíli  

  
TONEMSKO  

[cedílo]  
IPA: [ʦɛdìːl ]  
ednina  

IMENOVALNIK: cedílo  
RODILNIK: cedíla  
DAJALNIK: cedílu  
TOŽILNIK: cedílo  

MESTNIK: pri cedílu  
ORODNIK: s cedílom  

dvojina  
IMENOVALNIK: cedíli in cedȋli  
RODILNIK: cedȋl  
DAJALNIK: cedíloma in cedȋloma  
TOŽILNIK: cedíli in cedȋli  
MESTNIK: pri cedȋlih  
ORODNIK: s cedíloma in s cedȋloma  

množina  
IMENOVALNIK: cedȋla  
RODILNIK: cedȋl  
DAJALNIK: cedȋlom  
TOŽILNIK: cedȋla  
MESTNIK: pri cedȋlih  
ORODNIK: s cedȋli  

  
FRAZEOLOGIJA  
  
ostati na cedilu  

ostati brez česa, kar se je obljubljalo, 
zagotavljalo; ostati brez pomoči, podpore, sam  
▪ Pojasnil je, da delavci ne smejo spet ostati na 
cedilu.  
▪ Prav zaradi iskrenosti sem pogosto ostal na cedilu, 

osamljen in izigran.  
  
pustiti/puščati na cedilu koga  
pustiti na cedilu koga  

v nedovršni obliki puščati na cedilu koga  

pustiti, puščati koga samega, brez pomoči, 
podpore; pustiti, puščati koga brez česa 
obljubljenega, zagotovljenega, pričakovanega  
▪ V 19. minuti si je prislužil rdeči karton in tako pustil 
svoje soigralce na cedilu.  
▪ Ker sem prej štiri leta družino na nek način pošteno 
puščal na cedilu, sem se ji zdaj vsaj malo oddolžil 
tako, da sem od države vzel, kar mi po zakonu 
pripada.  
  
IZVOR  
= cslov. cědilo, hrv. cjèdilo, srb. cèdilo, rus. cedílo, 
češ. cedidlo < pslov. *cědidlo iz ↑cediti  
  

centrifúga centrifúge samostalnik ženskega spola  

[centrifúga]  
POMEN  

1. priprava za ločevanje snovi različne gostote z 
vrtenjem  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

laboratorijska centrifuga | namizna centrifuga | 

plinska centrifuga  
▪ Prednost novega motorja brez krtačk je zelo dolga 
življenjska doba brez vzdrževanja, kar je 
pomembno, saj se laboratorijske centrifuge v 

zdravstvu uporabljajo tudi po 24 ur na dan.  
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⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
▪ S pomočjo centrifug in stiskalcev kri ločijo na rdeče 
krvne celice, krvne ploščice in plazmo, tako da 
bolnik lahko prejme samo tisto sestavino krvi, ki je 
glede na svoje stanje nima dovolj.  

▪▪▪   
▪ V mlekarni ločijo smetano od mleka z veliko 

centrifugo, ki se vrti zelo hitro.  

1.1. taka priprava za ožemanje, sušenje, zlasti 
kot del pralnega stroja  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

hitrost centrifuge | obrati, vrtljaji centrifuge  
▪ Izkoristite številne programe na sodobnih pralnih 
strojih, da perete pri pravilni temperaturi in hitrosti 

centrifuge.  
▪ Vzdrževanje izdelka je preprosto, saj ga lahko 
peremo v pralnem stroju in ožmemo z nizkimi 

obrati centrifuge.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

močna centrifuga  
▪ Naj vam ne bo žal denarja za stroj z močnejšo 
centrifugo.  

⏵ sam. beseda + za + sam. beseda v tožilniku  
▪ Če želite postreči čiste suhe liste zelene solate, 

uporabite običajno centrifugo za solato.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[centrifúga]  
IPA: [ʦɛntɾiˈfuːga]  
ednina  

IMENOVALNIK: centrifúga  
RODILNIK: centrifúge  
DAJALNIK: centrifúgi  
TOŽILNIK: centrifúgo  
MESTNIK: pri centrifúgi  
ORODNIK: s centrifúgo  

dvojina  
IMENOVALNIK: centrifúgi  
RODILNIK: centrifúg  
DAJALNIK: centrifúgama  
TOŽILNIK: centrifúgi  
MESTNIK: pri centrifúgah  
ORODNIK: s centrifúgama  

množina  
IMENOVALNIK: centrifúge  
RODILNIK: centrifúg  
DAJALNIK: centrifúgam  
TOŽILNIK: centrifúge  
MESTNIK: pri centrifúgah  
ORODNIK: s centrifúgami  

  
TONEMSKO  

[centrifȗga]  
IPA: [ʦɛntɾifúːgà]  
ednina  

IMENOVALNIK: centrifȗga  
RODILNIK: centrifȗge  
DAJALNIK: centrifȗgi  
TOŽILNIK: centrifȗgo  
MESTNIK: pri centrifȗgi  
ORODNIK: s centrifȗgo  

dvojina  
IMENOVALNIK: centrifȗgi  
RODILNIK: centrifȗg  
DAJALNIK: centrifȗgama  
TOŽILNIK: centrifȗgi  
MESTNIK: pri centrifȗgah  
ORODNIK: s centrifȗgama  

množina  
IMENOVALNIK: centrifȗge  
RODILNIK: centrifȗg  
DAJALNIK: centrifȗgam  
TOŽILNIK: centrifȗge  
MESTNIK: pri centrifȗgah  
ORODNIK: s centrifȗgami  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Zentrifuge, kar je poenobesedeno 
iz frc. pompe centrifuge ‛centrifugalna črpalka’, glej 
↑centrifugalni  
  

cepín cepína samostalnik moškega spola  

[cepín]  
POMEN  

1. manjšemu krampu podoben gorniški 
pripomoček za vzpenjanje in spuščanje po 
strmem zasneženem, ledenem terenu  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

potrebovati cepin | zapičiti cepin  
▪ Pri prečenju snežišč na severnih straneh gora 
včasih tudi poleti potrebujemo cepin.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
uporaba cepina  
▪ Pozimi in spomladi je vzpon nekoliko težji in 
zahteva uporabo cepina in derez.  

⏵ priredna zveza  
cepin in dereze  
▪ Ko se odpravimo v gore v zimskih razmerah, 

imamo s seboj tudi cepin in dereze.  
▪▪▪   
▪ S cepinom si pomagamo tako, da zapičimo ratišče 
ali okel, odvisno od strmine in trdote snega.  

2. gozdarsko orodje s konico za premikanje 
hlodov  
▪ Dobro se spominja časov, ko je z očetom hodil v 
gozd, kjer sta na roke podirala drevje in s cepinom 
spravljala les.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[cepín]  
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IPA: [ʦɛˈpiːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: cepín  
RODILNIK: cepína  
DAJALNIK: cepínu  
TOŽILNIK: cepín  
MESTNIK: pri cepínu  
ORODNIK: s cepínom  

dvojina  
IMENOVALNIK: cepína  
RODILNIK: cepínov  
DAJALNIK: cepínoma  
TOŽILNIK: cepína  
MESTNIK: pri cepínih  
ORODNIK: s cepínoma  

množina  
IMENOVALNIK: cepíni  
RODILNIK: cepínov  
DAJALNIK: cepínom  
TOŽILNIK: cepíne  
MESTNIK: pri cepínih  
ORODNIK: s cepíni  

  
TONEMSKO  

[cepȋn]  
IPA: [ʦɛpíːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: cepȋn  
RODILNIK: cepȋna  
DAJALNIK: cepȋnu  
TOŽILNIK: cepȋn  
MESTNIK: pri cepȋnu  
ORODNIK: s cepȋnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: cepȋna  
RODILNIK: cepȋnov  
DAJALNIK: cepȋnoma  
TOŽILNIK: cepȋna  
MESTNIK: pri cepȋnih  
ORODNIK: s cepȋnoma  

množina  
IMENOVALNIK: cepȋni  
RODILNIK: cepȋnov  
DAJALNIK: cepȋnom  
TOŽILNIK: cepȋne  
MESTNIK: pri cepȋnih  
ORODNIK: s cepȋni  

  
IZVOR  
prevzeto iz it. zappone ‛rovnica’, iz zappa ‛motika’, 
morda iz nar. it. zappa ‛koza’, ker železni konici 
nekaterih motik spominjata na kozje roge  
  

ceramíd ceramída samostalnik moškega spola  

[ceramít ceramída]  
POMEN  

navadno v množini, iz biologije, iz kemije voskasta lipidna 
molekula, ki sestavlja celične membrane in vpliva 
na staranje celic  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Naravni ceramidi so lipidi in se nahajajo v vrhnji, 
roženi plasti kože, njihova glavna naloga pa je 
nadzorovanje rasti in diferenciacije kožnih celic.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
▪ Kompleks ceramidov spodbuja naravni proces 
obnove hidrolipidnega sloja kože v roženi plasti 
povrhnjice.  

▪▪▪   
▪ Poglavitne sestavine zaščitne celične pregrade so 
poleg holesterola in maščobnih kislin ceramidi.  
▪ Za suho in občutljivo kožo so izdelali čistilno mleko s 
ceramidi.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ceramít ceramída]  
IPA: [ʦɛɾaˈmiːt ʦɛɾaˈmiːda]  
ednina  

IMENOVALNIK: ceramíd  
RODILNIK: ceramída  
DAJALNIK: ceramídu  
TOŽILNIK: ceramíd  
MESTNIK: pri ceramídu  
ORODNIK: s ceramídom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ceramída  
RODILNIK: ceramídov  
DAJALNIK: ceramídoma  
TOŽILNIK: ceramída  
MESTNIK: pri ceramídih  
ORODNIK: s ceramídoma  

množina  
IMENOVALNIK: ceramídi  
RODILNIK: ceramídov  
DAJALNIK: ceramídom  
TOŽILNIK: ceramíde  
MESTNIK: pri ceramídih  
ORODNIK: s ceramídi  

  
TONEMSKO  

[ceramȋt ceramȋda]  
IPA: [ʦɛɾamíːt ʦɛɾamíːdà]  
ednina  

IMENOVALNIK: ceramȋd  
RODILNIK: ceramȋda  
DAJALNIK: ceramȋdu  
TOŽILNIK: ceramȋd  
MESTNIK: pri ceramȋdu  
ORODNIK: s ceramȋdom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ceramȋda  
RODILNIK: ceramȋdov  
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DAJALNIK: ceramȋdoma  
TOŽILNIK: ceramȋda  
MESTNIK: pri ceramȋdih  
ORODNIK: s ceramȋdoma  

množina  
IMENOVALNIK: ceramȋdi  
RODILNIK: ceramȋdov  
DAJALNIK: ceramȋdom  
TOŽILNIK: ceramȋde  
MESTNIK: pri ceramȋdih  
ORODNIK: s ceramȋdi  

  
IZVOR  
prevzeto iz angl. ceramide, nem. Ceramid, iz lat. 
cēra ‛vosek’ + ↑amid  
  

cézij cézija samostalnik moškega spola  

[cézi]  
POMEN  

zelo mehka kovina, ki se na zraku vžge, kemijski 
element [Cs]  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

atom cezija | količina, koncentracija, vsebnost cezija  
▪ Iz izvidov za surovino in proizvode izhaja, da je 
količina cezija v koncentratu pod dovoljenimi 

vrednostmi.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

radioaktivni cezij  
▪ Japonska je po nesreči v Fukušimi zaostrila 
varnostne meje za dovoljeno sevanje radioaktivnega 
cezija v ribah.  

▪▪▪   
▪ Razpolovna doba radioaktivnih snovi je lahko manj 
kot leto dni, lahko pa je tudi celo stoletje ali še več 
(cezij ima razpolovno dobo 30 let, americij nekaj sto 
let, radij 1600 let).  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[cézi]  
IPA: [ˈʦeːzi]  
ednina  

IMENOVALNIK: cézij  
RODILNIK: cézija  
DAJALNIK: céziju  
TOŽILNIK: cézij  
MESTNIK: pri céziju  
ORODNIK: s cézijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: cézija  
RODILNIK: cézijev  
DAJALNIK: cézijema  
TOŽILNIK: cézija  
MESTNIK: pri cézijih  
ORODNIK: s cézijema  

množina  

IMENOVALNIK: céziji  
RODILNIK: cézijev  
DAJALNIK: cézijem  
TOŽILNIK: cézije  
MESTNIK: pri cézijih  
ORODNIK: s céziji  

  
TONEMSKO  

[c zi]  
IPA: [ʦèːzí]  
ednina  

IMENOVALNIK: c zij  
RODILNIK: c zija  
DAJALNIK: c ziju  
TOŽILNIK: c zij  
MESTNIK: pri c ziju  
ORODNIK: s c zijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: c zija  
RODILNIK: c zijev tudi c zijev  
DAJALNIK: c zijema  
TOŽILNIK: c zija  
MESTNIK: pri c zijih tudi pri c zijih  
ORODNIK: s c zijema  

množina  
IMENOVALNIK: c ziji  
RODILNIK: c zijev tudi c zijev  
DAJALNIK: c zijem  
TOŽILNIK: c zije  
MESTNIK: pri c zijih tudi pri c zijih  
ORODNIK: s c ziji tudi s c ziji  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Cäsium, angl. caesium, frc. 
césium iz nlat. caesium iz lat. caesius ‛modrosiv’  
  

chardonnay chardonnayja; tudi šardoné samostalnik 

moškega spola  
[šardoné]  
POMEN  

1. vinska trta s kompaktnejšimi rumeno zelenimi 
grozdi, po izvoru iz Francije  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ S trgatvijo chardonnayja za penino so začeli 
predvčerajšnjim.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
▪ Osnovo daje penini chardonnay, zraven pa so še 

druge znane sorte.  
▪ Med tisoč tristo trsi prevladuje chardonnay, precej 
je modre frankinje in nekaj sauvignona.  

▪▪▪   
▪ Posebej bomo potrgali chardonnay, vse drugo bomo 

na trsih pustili čim dlje.  

1.1. belo vino s sadno aromo iz grozdja te trte  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  
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barikiran chardonnay | dober chardonnay | odprt 
chardonnay  
▪ Klet je znana po odličnih barikiranih 
chardonnayjih.  
▪ Popili smo kozarček odprtega chardonnayja in 
nepretenciozna svežina tega vina nas je lepo 
osvežila.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v imenovalniku  
chardonnay letnik n  
▪ Za vino pozne trgatve chardonnay letnik 1999 je 

prejel najvišjo možno oceno.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

chardonnay letnika n  
▪ Na trg je dal 5.000 oštevilčenih steklenic, ki jih je 

napolnil s chardonnayjem letnika 1997.  
▪▪▪   
▪ Chardonnay je leto dni zorel v rabljenih barikih, 

sauvignonasse pa v velikih lesenih sodih.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[šardoné]  
IPA: [ʃaɾdɔˈneː]  
ednina  

IMENOVALNIK: chardonnay [šardoné]  
RODILNIK: chardonnayja [šardonêja]  
DAJALNIK: chardonnayju [šardonêju]  
TOŽILNIK: chardonnay [šardoné]  
MESTNIK: pri chardonnayju [pri šardonêju]  
ORODNIK: s chardonnayjem [s šardonêjem]  

dvojina  
IMENOVALNIK: chardonnayja [šardonêja]  
RODILNIK: chardonnayjev [šardonêje ]  
DAJALNIK: chardonnayjema [šardonêjema]  
TOŽILNIK: chardonnayja [šardonêja]  
MESTNIK: pri chardonnayjih [pri šardonêjih]  
ORODNIK: s chardonnayjema [s šardonêjema]  

množina  
IMENOVALNIK: chardonnayji [šardonêji]  
RODILNIK: chardonnayjev [šardonêje ]  
DAJALNIK: chardonnayjem [šardonêjem]  
TOŽILNIK: chardonnayje [šardonêje]  
MESTNIK: pri chardonnayjih [pri šardonêjih]  
ORODNIK: s chardonnayji [s šardonêji]  

  
TONEMSKO  

[šardon ]  
IPA: [ʃaɾdɔnéː]  
ednina  

IMENOVALNIK: chardonnay [šardon ]  
RODILNIK: chardonnayja [šardonȇja]  
DAJALNIK: chardonnayju [šardonȇju]  
TOŽILNIK: chardonnay [šardon ]  
MESTNIK: pri chardonnayju [pri šardonȇju]  
ORODNIK: s chardonnayjem [s šardonȇjem]  

dvojina  

IMENOVALNIK: chardonnayja [šardonȇja]  
RODILNIK: chardonnayjev [šardonȇje ]  
DAJALNIK: chardonnayjema [šardonȇjema]  
TOŽILNIK: chardonnayja [šardonȇja]  
MESTNIK: pri chardonnayjih [pri šardonȇjih]  
ORODNIK: s chardonnayjema [s šardonȇjema]  

množina  
IMENOVALNIK: chardonnayji [šardonȇji]  
RODILNIK: chardonnayjev [šardonȇje ]  
DAJALNIK: chardonnayjem [šardonȇjem]  
TOŽILNIK: chardonnayje [šardonȇje]  
MESTNIK: pri chardonnayjih [pri šardonȇjih]  
ORODNIK: s chardonnayji [s šardonȇji]  

  
IZVOR  
prevzeto iz frc. chardonnay, po francoskem mestu 
Chardonnay  
  

chef chefa samostalnik moškega spola  

[šéf] tudi [šêf]  
POMEN  

profesionalni kuhar, zlasti kot vodja kuhinje, 
pripravljalec inovativnih, izbranih jedi  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Mladi chef je obiskovalce navdušil z odličnim 
carpacciem iz brancina.  
▪ Tamkajšnji chef je prevzel restavracijo leta 1990, 
prvi dve Michelinovi zvezdici pa si je priboril že 
njegov oče.  

▪▪▪   
▪ Kariero je začel kot chef v številnih restavracijah po 
Evropi, preden je v svojem domačem kraju odprl 

restavracijo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[šéf]  
IPA: [ˈʃeːf]  
ednina  

IMENOVALNIK: chef [šéf]  
RODILNIK: chefa [šéfa]  
DAJALNIK: chefu [šéfu]  
TOŽILNIK: chefa [šéfa]  
MESTNIK: pri chefu [pri šéfu]  
ORODNIK: s chefom [s šéfom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: chefa [šéfa]  
RODILNIK: chefov [šéfo ]  
DAJALNIK: chefoma [šéfoma]  
TOŽILNIK: chefa [šéfa]  
MESTNIK: pri chefih [pri šéfih]  
ORODNIK: s chefoma [s šéfoma]  

množina  
IMENOVALNIK: chefi [šéfi]  
RODILNIK: chefov [šéfo ]  
DAJALNIK: chefom [šéfom]  
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TOŽILNIK: chefe [šéfe]  
MESTNIK: pri chefih [pri šéfih]  
ORODNIK: s chefi [s šéfi]  

  
tudi [šêf]  
IPA: tudi [ˈʃɛːf]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: chef [šêf]  
RODILNIK: chefa [šêfa]  
DAJALNIK: chefu [šêfu]  
TOŽILNIK: chefa [šêfa]  
MESTNIK: pri chefu [pri šêfu]  
ORODNIK: s chefom [s šêfom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: chefa [šêfa]  
RODILNIK: chefov [šêfo ]  
DAJALNIK: chefoma [šêfoma]  
TOŽILNIK: chefa [šêfa]  
MESTNIK: pri chefih [pri šêfih]  
ORODNIK: s chefoma [s šêfoma]  

množina  
IMENOVALNIK: chefi [šêfi]  
RODILNIK: chefov [šêfo ]  
DAJALNIK: chefom [šêfom]  
TOŽILNIK: chefe [šêfe]  
MESTNIK: pri chefih [pri šêfih]  
ORODNIK: s chefi [s šêfi]  

  
TONEMSKO  

[š f]  
IPA: [ʃéːf]  
ednina  

IMENOVALNIK: chef [š f]  
RODILNIK: chefa [š fa]  
DAJALNIK: chefu [š fu]  
TOŽILNIK: chefa [š fa]  
MESTNIK: pri chefu [pri š fu]  
ORODNIK: s chefom [s š fom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: chefa [š fa]  
RODILNIK: chefov [š fo ]  
DAJALNIK: chefoma [š foma]  
TOŽILNIK: chefa [š fa]  
MESTNIK: pri chefih [pri š fih]  
ORODNIK: s chefoma [s š foma]  

množina  
IMENOVALNIK: chefi [š fi]  
RODILNIK: chefov [š fo ]  
DAJALNIK: chefom [š fom]  
TOŽILNIK: chefe [š fe]  
MESTNIK: pri chefih [pri š fih]  
ORODNIK: s chefi [s š fi]  

  
tudi [šȇf]  
IPA: tudi [ʃ ːf]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: chef [šȇf]  
RODILNIK: chefa [šȇfa]  
DAJALNIK: chefu [šȇfu]  
TOŽILNIK: chefa [šȇfa]  
MESTNIK: pri chefu [pri šȇfu]  
ORODNIK: s chefom [s šȇfom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: chefa [šȇfa]  
RODILNIK: chefov [šȇfo ]  
DAJALNIK: chefoma [šȇfoma]  
TOŽILNIK: chefa [šȇfa]  
MESTNIK: pri chefih [pri šȇfih]  
ORODNIK: s chefoma [s šȇfoma]  

množina  
IMENOVALNIK: chefi [šȇfi]  
RODILNIK: chefov [šȇfo ]  
DAJALNIK: chefom [šȇfom]  
TOŽILNIK: chefe [šȇfe]  
MESTNIK: pri chefih [pri šȇfih]  
ORODNIK: s chefi [s šȇfi]  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: chefinja  
  
IZVOR  
prevzeto iz frc. chef, prvotno ‛poglavar’, iz lat. 
caput ‛glava’  
  

chefinja chefinje samostalnik ženskega spola  

[šéfinja] tudi [šêfinja]  
POMEN  

profesionalna kuharica, zlasti kot vodja kuhinje, 
pripravljalka inovativnih, izbranih jedi  
▪ Nekateri slovenski chefi in chefinje se držijo 
slovenske tradicije, drugi z moderno kuhinjo izražajo 
sebe in svojo filozofijo, oboje skupaj pa v tej državi 

gradi svetovno kulinariko.  
▪ Chefinja si prizadeva sodržavljane ozaveščati o 
zdravi prehrani.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[šéfinja]  
IPA: [ˈʃeːfinja]  
ednina  

IMENOVALNIK: chefinja [šéfinja]  
RODILNIK: chefinje [šéfinje]  
DAJALNIK: chefinji [šéfinji]  
TOŽILNIK: chefinjo [šéfinjo]  
MESTNIK: pri chefinji [pri šéfinji]  
ORODNIK: s chefinjo [s šéfinjo]  

dvojina  
IMENOVALNIK: chefinji [šéfinji]  
RODILNIK: chefinj [šéfinj]  
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DAJALNIK: chefinjama [šéfinjama]  
TOŽILNIK: chefinji [šéfinji]  
MESTNIK: pri chefinjah [pri šéfinjah]  
ORODNIK: s chefinjama [s šéfinjama]  

množina  
IMENOVALNIK: chefinje [šéfinje]  
RODILNIK: chefinj [šéfinj]  
DAJALNIK: chefinjam [šéfinjam]  
TOŽILNIK: chefinje [šéfinje]  
MESTNIK: pri chefinjah [pri šéfinjah]  
ORODNIK: s chefinjami [s šéfinjami]  

  
tudi [šêfinja]  
IPA: tudi [ˈʃɛːfinja]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: chefinja [šêfinja]  
RODILNIK: chefinje [šêfinje]  
DAJALNIK: chefinji [šêfinji]  
TOŽILNIK: chefinjo [šêfinjo]  
MESTNIK: pri chefinji [pri šêfinji]  
ORODNIK: s chefinjo [s šêfinjo]  

dvojina  
IMENOVALNIK: chefinji [šêfinji]  
RODILNIK: chefinj [šêfinj]  
DAJALNIK: chefinjama [šêfinjama]  
TOŽILNIK: chefinji [šêfinji]  
MESTNIK: pri chefinjah [pri šêfinjah]  
ORODNIK: s chefinjama [s šêfinjama]  

množina  
IMENOVALNIK: chefinje [šêfinje]  
RODILNIK: chefinj [šêfinj]  
DAJALNIK: chefinjam [šêfinjam]  
TOŽILNIK: chefinje [šêfinje]  
MESTNIK: pri chefinjah [pri šêfinjah]  
ORODNIK: s chefinjami [s šêfinjami]  

  
TONEMSKO  

[š finja]  
IPA: [ʃéːfìnja]  
ednina  

IMENOVALNIK: chefinja [š finja]  
RODILNIK: chefinje [š finje]  
DAJALNIK: chefinji [š finji]  
TOŽILNIK: chefinjo [š finjo]  
MESTNIK: pri chefinji [pri š finji]  
ORODNIK: s chefinjo [s š finjo]  

dvojina  
IMENOVALNIK: chefinji [š finji]  
RODILNIK: chefinj [š finj]  
DAJALNIK: chefinjama [š finjama]  
TOŽILNIK: chefinji [š finji]  
MESTNIK: pri chefinjah [pri š finjah]  
ORODNIK: s chefinjama [s š finjama]  

množina  
IMENOVALNIK: chefinje [š finje]  

RODILNIK: chefinj [š finj]  
DAJALNIK: chefinjam [š finjam]  
TOŽILNIK: chefinje [š finje]  
MESTNIK: pri chefinjah [pri š finjah]  
ORODNIK: s chefinjami [s š finjami]  

  
tudi [šȇfinja]  
IPA: tudi [ʃ ːfìnja]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: chefinja [šȇfinja]  
RODILNIK: chefinje [šȇfinje]  
DAJALNIK: chefinji [šȇfinji]  
TOŽILNIK: chefinjo [šȇfinjo]  
MESTNIK: pri chefinji [pri šȇfinji]  
ORODNIK: s chefinjo [s šȇfinjo]  

dvojina  
IMENOVALNIK: chefinji [šȇfinji]  
RODILNIK: chefinj [šȇfinj]  
DAJALNIK: chefinjama [šȇfinjama]  
TOŽILNIK: chefinji [šȇfinji]  
MESTNIK: pri chefinjah [pri šȇfinjah]  
ORODNIK: s chefinjama [s šȇfinjama]  

množina  
IMENOVALNIK: chefinje [šȇfinje]  
RODILNIK: chefinj [šȇfinj]  
DAJALNIK: chefinjam [šȇfinjam]  
TOŽILNIK: chefinje [šȇfinje]  
MESTNIK: pri chefinjah [pri šȇfinjah]  
ORODNIK: s chefinjami [s šȇfinjami]  

  
IZVOR  
↑chef  
  

ciklón ciklóna samostalnik moškega spola  

[ciklón]  
POMEN  

1. območje nizkega zračnega tlaka  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

genovski, sredozemski ciklon | globok, obsežen, 
plitev ciklon  
▪ Na zahodu je obsežen ciklon, ki bo v prihodnjih 
dneh začel vplivati na vreme pri nas.  
▪ Visoke temperature na morski površini lahko 
povzročajo izjemne padce zračnega pritiska in s tem 
nastajanje globokih ciklonov.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
nastanek ciklona  
▪ Hladna fronta je povzročila nastanek ciklona v 

Tirenskem zalivu, ki je naše kraje le oplazil.  
⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  

ciklon s KATERO fronto  
▪ Nad srednjo Evropo je ciklon s hladno fronto, ki bo 

čez dan prešla naše kraje.  
⏵ priredna zveza  

ciklon in anticiklon  
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▪ V zmernih širinah odločajo o vremenu predvsem 
prehodi ciklonov in anticiklonov.  

2. vrtinčast tropski vihar; SIN.: iz meteorologije tropski 

ciklon  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

divjanje, pustošenje ciklona | moč ciklona | posledice 
ciklona | žrtve ciklona  
▪ Več kot teden dni po divjanju ciklona na stotisoče 
prebivalcev nima pitne vode, hrane in zdravil.  
▪ V hudih poplavah, ki so zaradi močnega deževja, 
posledice ciklona, v zadnjih dneh prizadele območje 
Srednje Amerike, je po dosedanjih podatkih umrlo 
14 ljudi, več tisoč pa so jih morali preseliti.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
hud, močan, silovit, uničujoč ciklon  
▪ Oblast bo vsem tujim reševalcem in humanitarnim 
delavcem dovolila vstopiti v državo, kjer naj bi 

pomagali pri odpravi posledic uničujočega ciklona.  
▪ Vremenoslovci so napovedali, da bo najmočnejši 
ciklon, ki je prizadel Avstralijo v zadnjih desetletjih 
in ki ga je spremljal veter s hitrostjo do 
290 kilometrov na uro, oslabel in se spremenil v 
tropsko nevihto.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
▪ Cikloni nastajajo nad morji v tropskem pasu od 
julija do oktobra, ko je temperatura vode višja od 
27 stopinj Celzija.  
▪ Močan ciklon je oktobra prizadel del Indije in 
zahteval 10.000 človeških življenj, na milijone ljudi 
pa je ostalo brez domov.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ciklón]  
IPA: [ʦikˈloːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: ciklón  
RODILNIK: ciklóna  
DAJALNIK: ciklónu  
TOŽILNIK: ciklón  
MESTNIK: pri ciklónu  
ORODNIK: s ciklónom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ciklóna  
RODILNIK: ciklónov  
DAJALNIK: ciklónoma  
TOŽILNIK: ciklóna  
MESTNIK: pri ciklónih  
ORODNIK: s ciklónoma  

množina  
IMENOVALNIK: ciklóni  
RODILNIK: ciklónov  
DAJALNIK: ciklónom  
TOŽILNIK: ciklóne  
MESTNIK: pri ciklónih  
ORODNIK: s ciklóni  

  

TONEMSKO  
[cikl n]  
IPA: [ʦiklóːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: cikl n  
RODILNIK: cikl na  
DAJALNIK: cikl nu  
TOŽILNIK: cikl n  
MESTNIK: pri cikl nu  
ORODNIK: s cikl nom  

dvojina  
IMENOVALNIK: cikl na  
RODILNIK: cikl nov  
DAJALNIK: cikl noma  
TOŽILNIK: cikl na  
MESTNIK: pri cikl nih  
ORODNIK: s cikl noma  

množina  
IMENOVALNIK: cikl ni  
RODILNIK: cikl nov  
DAJALNIK: cikl nom  
TOŽILNIK: cikl ne  
MESTNIK: pri cikl nih  
ORODNIK: s cikl ni  

  
STALNE ZVEZE  
  
tropski ciklon  

iz meteorologije vrtinčast tropski vihar; SIN.: ciklon  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ V Avstraliji je divjal silovit tropski ciklon, ki je 

povzročil ogromno gmotno škodo.  
▪ Močni tropski cikloni, ki se pojavljajo v severnem 
delu Atlantika in Karibskem morju, v zahodnem delu 

južnega Pacifika, se imenujejo hurikani in uragani.  
▪▪▪   
▪ Tropski ciklon se začne razvijati, ko se vlažen, topel 
tropski zrak dvigne nad oceanom in ustvari skupino 
nevihtnih oblakov oziroma nekaj sprva ločenih neviht.  
  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Zyklon iz angl. cyclone, iz gr. 
kýklos ‛kolo, krog’  
  

cínk cínka samostalnik moškega spola  

[cínk]  
POMEN  

1. mehka kovina modrikasto bele barve, kemijski 
element [Zn]  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

vsebovati cink  
▪ V tujini so laki za lakiranje podlag, ki vsebujejo 

cink, posebej deklarirani.  
⏵ glag. + sam. beseda v rodilniku  

primanjkovati cinka  
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▪ Krvni test bo pokazal, ali otroku primanjkuje cinka, 
vitamina H, kalcija ali selena.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
absorpcija, vnos cinka | dodatek cinka | količina, 
vsebnost cinka | pomanjkanje cinka | topilnica cinka  
▪ Na splošno velja, da je absorpcija cinka iz živil 
živalskega izvora boljša kot iz živil rastlinskega 

izvora.  
▪ Znanstveniki ugotavljajo, da lahko celo majhno 
pomanjkanje cinka prizadene intelektualne 

sposobnosti, tudi spomin.  

1.1. ruda, iz katere se pridobiva ta kovina  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

rudnik cinka  
▪ Rudarje, ki jih je zasulo v največjem 
južnokitajskem rudniku cinka, so rešili po petih 

dneh.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[cínk]  
IPA: [ˈʦiːŋk]  
ednina  

IMENOVALNIK: cínk  
RODILNIK: cínka  
DAJALNIK: cínku  
TOŽILNIK: cínk  
MESTNIK: pri cínku  
ORODNIK: s cínkom  

dvojina  
IMENOVALNIK: cínka  
RODILNIK: cínkov  
DAJALNIK: cínkoma  
TOŽILNIK: cínka  
MESTNIK: pri cínkih  
ORODNIK: s cínkoma  

množina  
IMENOVALNIK: cínki  
RODILNIK: cínkov  
DAJALNIK: cínkom  
TOŽILNIK: cínke  
MESTNIK: pri cínkih  
ORODNIK: s cínki  

  
TONEMSKO  

[cȋnk]  
IPA: [ʦíːŋk]  
ednina  

IMENOVALNIK: cȋnk  
RODILNIK: cȋnka  
DAJALNIK: cȋnku  
TOŽILNIK: cȋnk  
MESTNIK: pri cȋnku  
ORODNIK: s cȋnkom  

dvojina  
IMENOVALNIK: cȋnka  

RODILNIK: cȋnkov  
DAJALNIK: cȋnkoma  
TOŽILNIK: cȋnka  
MESTNIK: pri cȋnkih  
ORODNIK: s cȋnkoma  

množina  
IMENOVALNIK: cȋnki  
RODILNIK: cȋnkov  
DAJALNIK: cȋnkom  
TOŽILNIK: cȋnke  
MESTNIK: pri cȋnkih  
ORODNIK: s cȋnki  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Zink, sorodno s Zinken ‛konica, 
zobec’, po lastnosti, da se pri taljenju v peči 
zobčasto oblikuje  
  

cirkónij cirkónija samostalnik moškega spola  

[cirkóni]  
POMEN  

mehka težka kovina sive barve, kemijski element 
[Zr]  
▪ Negorljivost volne dosežejo tako, da jo obdelajo s 
spojino elementa cirkonija.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[cirkóni]  
IPA: [ʦiɾˈkoːni]  
ednina  

IMENOVALNIK: cirkónij  
RODILNIK: cirkónija  
DAJALNIK: cirkóniju  
TOŽILNIK: cirkónij  
MESTNIK: pri cirkóniju  
ORODNIK: s cirkónijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: cirkónija  
RODILNIK: cirkónijev  
DAJALNIK: cirkónijema  
TOŽILNIK: cirkónija  
MESTNIK: pri cirkónijih  
ORODNIK: s cirkónijema  

množina  
IMENOVALNIK: cirkóniji  
RODILNIK: cirkónijev  
DAJALNIK: cirkónijem  
TOŽILNIK: cirkónije  
MESTNIK: pri cirkónijih  
ORODNIK: s cirkóniji  

  
TONEMSKO  

[cirk ni]  
IPA: [ʦiɾkòːní]  
ednina  
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IMENOVALNIK: cirk nij  
RODILNIK: cirk nija  
DAJALNIK: cirk niju  
TOŽILNIK: cirk nij  
MESTNIK: pri cirk niju  
ORODNIK: s cirk nijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: cirk nija  
RODILNIK: cirk nijev tudi cirk nijev  
DAJALNIK: cirk nijema  
TOŽILNIK: cirk nija  
MESTNIK: pri cirk nijih tudi pri cirk nijih  
ORODNIK: s cirk nijema  

množina  
IMENOVALNIK: cirk niji  
RODILNIK: cirk nijev tudi cirk nijev  
DAJALNIK: cirk nijem  
TOŽILNIK: cirk nije  
MESTNIK: pri cirk nijih tudi pri cirk nijih  
ORODNIK: s cirk niji tudi s cirk niji  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Zirconium, angl., frc. zirconium 
iz nlat. zirconium, iz ↑cirkon  
  

cítrus cítrusa samostalnik moškega spola  

[cítrus]  
POMEN  

1. navadno v množini drevo ali grm z rumenimi, 
oranžnimi ali zelenimi sladko kiselkastimi plodovi 
kroglaste oblike, ki raste v tropskih ali 
subtropskih krajih; primerjaj lat. Citrus; SIN.: agrum  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

gojenje, vzgoja citrusov | nasadi citrusov | plodovi 
citrusov  
▪ Ravnine Anatolije na zahodu so pomembne za 

gojenje citrusov, bombaža in žita.  
▪ Pomembna panoga otoka je kmetijska dejavnost, 
pridelava oliv in oljčnega olja, grozdja, različnih 
plodov citrusov in mandljev.  

▪▪▪   
▪ Citrusi v posodah potrebujejo redno zalivanje in 
precej hranil, so pa čudovite rastline za terase.  

1.1. navadno v množini plod tega drevesa ali grma, 
zlasti kot hrana, jed; SIN.: agrum  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

aroma, vonj citrusov | izvlečki citrusov | lupine, 
olupki citrusov | (eterična) olja citrusov | ožemalnik 
citrusov | sok citrusov  
▪ Kot vsi sokovi citrusov vsebuje tudi sok zelenega 

limonovca veliko vitamina C.  
▪ V starem Egiptu so neprijetne vonjave prekrivali 

z olji citrusov in začimbami.  
⏵ sam. beseda + iz + sam. beseda v rodilniku  

sok iz citrusov  

▪ Prostore temeljito prezračite in jih odišavite s 
kako osvežujočo aromo, denimo z oljem iz 
citrusov.  

⏵ sam. beseda + po + sam. beseda v mestniku  
vonj po citrusih  
▪ Eterično olje deluje razkužilno in protibakterijsko 
in ima svež vonj po citrusih.  

▪▪▪   
▪ Posušene lupine biološko pridelanih citrusov lahko 
shranite, jih nastrgate in uporabite kot začimbo v 

pecivih.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[cítrus]  
IPA: [ˈʦiːtɾus]  
ednina  

IMENOVALNIK: cítrus  
RODILNIK: cítrusa  
DAJALNIK: cítrusu  
TOŽILNIK: cítrus  
MESTNIK: pri cítrusu  
ORODNIK: s cítrusom  

dvojina  
IMENOVALNIK: cítrusa  
RODILNIK: cítrusov  
DAJALNIK: cítrusoma  
TOŽILNIK: cítrusa  
MESTNIK: pri cítrusih  
ORODNIK: s cítrusoma  

množina  
IMENOVALNIK: cítrusi  
RODILNIK: cítrusov  
DAJALNIK: cítrusom  
TOŽILNIK: cítruse  
MESTNIK: pri cítrusih  
ORODNIK: s cítrusi  

  
TONEMSKO  

[cȋtrus]  
IPA: [ʦíːtɾùs]  
ednina  

IMENOVALNIK: cȋtrus  
RODILNIK: cȋtrusa  
DAJALNIK: cȋtrusu  
TOŽILNIK: cȋtrus  
MESTNIK: pri cȋtrusu  
ORODNIK: s cȋtrusom  

dvojina  
IMENOVALNIK: cȋtrusa  
RODILNIK: cȋtrusov  
DAJALNIK: cȋtrusoma  
TOŽILNIK: cȋtrusa  
MESTNIK: pri cȋtrusih  
ORODNIK: s cȋtrusoma  

množina  
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IMENOVALNIK: cȋtrusi  
RODILNIK: cȋtrusov  
DAJALNIK: cȋtrusom  
TOŽILNIK: cȋtruse  
MESTNIK: pri cȋtrusih  
ORODNIK: s cȋtrusi  

  
IZVOR  
prevzeto iz lat. citrus  
  

cítrusni cítrusna cítrusno pridevnik  

[cítrusni]  
POMEN  

1. ki je v zvezi s citrusi 1.  
▪ Za zimo postavite citrusno drevo na okno na južni 
strani hiše.  

2. ki je v zvezi s citrusi 1.1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

citrusni vonj | citrusna dišava | citrusna nota  
▪ Citrusni vonj poskrbi za dobro razpoloženje.  
▪ Dišava združuje sočne citrusne note z osvežilnim 
vonjem citronke.  

2.1. ki je iz citrusov 1.1. ali vsebuje citruse 
1.1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

citrusno olje  
▪ Citrusna eterična olja so antibakterijska in čistijo 

kožo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[cítrusni]  
IPA: [ˈʦiːtɾusni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: cítrusni  
RODILNIK: cítrusnega  
DAJALNIK: cítrusnemu  
TOŽILNIK: cítrusni  

živo cítrusnega  
MESTNIK: pri cítrusnem  
ORODNIK: s cítrusnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: cítrusna  
RODILNIK: cítrusnih  
DAJALNIK: cítrusnima  
TOŽILNIK: cítrusna  
MESTNIK: pri cítrusnih  
ORODNIK: s cítrusnima  

množina  
IMENOVALNIK: cítrusni  
RODILNIK: cítrusnih  
DAJALNIK: cítrusnim  
TOŽILNIK: cítrusne  

MESTNIK: pri cítrusnih  
ORODNIK: s cítrusnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: cítrusna  
RODILNIK: cítrusne  
DAJALNIK: cítrusni  
TOŽILNIK: cítrusno  
MESTNIK: pri cítrusni  
ORODNIK: s cítrusno  

dvojina  
IMENOVALNIK: cítrusni  
RODILNIK: cítrusnih  
DAJALNIK: cítrusnima  
TOŽILNIK: cítrusni  
MESTNIK: pri cítrusnih  
ORODNIK: s cítrusnima  

množina  
IMENOVALNIK: cítrusne  
RODILNIK: cítrusnih  
DAJALNIK: cítrusnim  
TOŽILNIK: cítrusne  
MESTNIK: pri cítrusnih  
ORODNIK: s cítrusnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: cítrusno  
RODILNIK: cítrusnega  
DAJALNIK: cítrusnemu  
TOŽILNIK: cítrusno  
MESTNIK: pri cítrusnem  
ORODNIK: s cítrusnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: cítrusni  
RODILNIK: cítrusnih  
DAJALNIK: cítrusnima  
TOŽILNIK: cítrusni  
MESTNIK: pri cítrusnih  
ORODNIK: s cítrusnima  

množina  
IMENOVALNIK: cítrusna  
RODILNIK: cítrusnih  
DAJALNIK: cítrusnim  
TOŽILNIK: cítrusna  
MESTNIK: pri cítrusnih  
ORODNIK: s cítrusnimi  

  
TONEMSKO  

[cȋtrusni]  
IPA: [ʦíːtɾùsni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: cȋtrusni  
RODILNIK: cȋtrusnega  
DAJALNIK: cȋtrusnemu  
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TOŽILNIK: cȋtrusni  
živo cȋtrusnega  

MESTNIK: pri cȋtrusnem  
ORODNIK: s cȋtrusnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: cȋtrusna  
RODILNIK: cȋtrusnih  
DAJALNIK: cȋtrusnima  
TOŽILNIK: cȋtrusna  
MESTNIK: pri cȋtrusnih  
ORODNIK: s cȋtrusnima  

množina  
IMENOVALNIK: cȋtrusni  
RODILNIK: cȋtrusnih  
DAJALNIK: cȋtrusnim  
TOŽILNIK: cȋtrusne  
MESTNIK: pri cȋtrusnih  
ORODNIK: s cȋtrusnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: cȋtrusna  
RODILNIK: cȋtrusne  
DAJALNIK: cȋtrusni  
TOŽILNIK: cȋtrusno  
MESTNIK: pri cȋtrusni  
ORODNIK: s cȋtrusno  

dvojina  
IMENOVALNIK: cȋtrusni  
RODILNIK: cȋtrusnih  
DAJALNIK: cȋtrusnima  
TOŽILNIK: cȋtrusni  
MESTNIK: pri cȋtrusnih  
ORODNIK: s cȋtrusnima  

množina  
IMENOVALNIK: cȋtrusne  
RODILNIK: cȋtrusnih  
DAJALNIK: cȋtrusnim  
TOŽILNIK: cȋtrusne  
MESTNIK: pri cȋtrusnih  
ORODNIK: s cȋtrusnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: cȋtrusno  
RODILNIK: cȋtrusnega  
DAJALNIK: cȋtrusnemu  
TOŽILNIK: cȋtrusno  
MESTNIK: pri cȋtrusnem  
ORODNIK: s cȋtrusnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: cȋtrusni  
RODILNIK: cȋtrusnih  
DAJALNIK: cȋtrusnima  
TOŽILNIK: cȋtrusni  
MESTNIK: pri cȋtrusnih  
ORODNIK: s cȋtrusnima  

množina  

IMENOVALNIK: cȋtrusna  
RODILNIK: cȋtrusnih  
DAJALNIK: cȋtrusnim  
TOŽILNIK: cȋtrusna  
MESTNIK: pri cȋtrusnih  
ORODNIK: s cȋtrusnimi  

  
IZVOR  
↑citrus  
  

coulomb coulomba; in kulón samostalnik moškega spola  

[kulón]  
POMEN  

iz elektrotehnike, iz fizike izpeljana merska enota za 
izražanje električnega naboja, ki ustreza količini 
električnega naboja, ki ga v eni sekundi prenese 
tok enega ampera [C]  
▪ Če kondenzator lahko shrani naboj 1 coulomba pri 

napetosti 2 voltov, je njegova kapaciteta 0,5 farada.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kulón]  
IPA: [kuˈloːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: coulomb [kulón]  
RODILNIK: coulomba [kulóna]  
DAJALNIK: coulombu [kulónu]  
TOŽILNIK: coulomb [kulón]  
MESTNIK: pri coulombu [pri kulónu]  
ORODNIK: s coulombom [s kulónom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: coulomba [kulóna]  
RODILNIK: coulombov [kulóno ]  
DAJALNIK: coulomboma [kulónoma]  
TOŽILNIK: coulomba [kulóna]  
MESTNIK: pri coulombih [pri kulónih]  
ORODNIK: s coulomboma [s kulónoma]  

množina  
IMENOVALNIK: coulombi [kulóni]  
RODILNIK: coulombov [kulóno ]  
DAJALNIK: coulombom [kulónom]  
TOŽILNIK: coulombe [kulóne]  
MESTNIK: pri coulombih [pri kulónih]  
ORODNIK: s coulombi [s kulóni]  

  
TONEMSKO  

[kul n]  
IPA: [kulóːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: coulomb [kul n]  
RODILNIK: coulomba [kul na]  
DAJALNIK: coulombu [kul nu]  
TOŽILNIK: coulomb [kul n]  
MESTNIK: pri coulombu [pri kul nu]  
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ORODNIK: s coulombom [s kul nom]  
dvojina  

IMENOVALNIK: coulomba [kul na]  
RODILNIK: coulombov [kul no ]  
DAJALNIK: coulomboma [kul noma]  
TOŽILNIK: coulomba [kul na]  
MESTNIK: pri coulombih [pri kul nih]  
ORODNIK: s coulomboma [s kul noma]  

množina  
IMENOVALNIK: coulombi [kul ni]  
RODILNIK: coulombov [kul no ]  
DAJALNIK: coulombom [kul nom]  
TOŽILNIK: coulombe [kul ne]  
MESTNIK: pri coulombih [pri kul nih]  
ORODNIK: s coulombi [s kul ni]  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Coulomb, angl., frc. coulomb, po 
francoskem fiziku Charlesu-Augustinu de 
Coulombu (1736–1806)  
  

Cs simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element cezij  
▪ Izhlapelo je 20–40 odstotkov radioaktivnega cezija 
(134Cs in 137Cs).  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Cs, simbola za element ↑cezij  
  

čeljúst čeljústi samostalnik ženskega spola  

[čeljúst]  
POMEN  

1. vsaka od obeh kosti, v katero so vraščeni 
zobje, z obdajajočimi mehkimi tkivi ali ti dve kosti 
z obdajajočimi tkivi kot celota  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

brezzoba čeljust | močna čeljust | počena, zlomljena 

čeljust | spodnja, zgornja čeljust  
▪ Govedo nima sekalcev in podočnikov, zobje 
spodnje čeljusti pri hranjenju drgnejo ob blazinico 
zgornje čeljusti in tako drobijo hrano.  
▪ Ob reki sva videla kolonije krokodilov, ki so se z 

razprtimi čeljustmi nastavljali sončnim žarkom.  
▪ Sedel je s stisnjenimi čeljustmi in njegova pest je 

ležala na mizi.  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

izpahniti, poškodovati, zlomiti (si) čeljust | stiskati 

čeljusti  
▪ Pri padcu je dobil pretres možganov in si 

poškodoval čeljust.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

gibanje čeljusti | poškodba, zlom čeljusti | razvoj 
čeljusti  

▪ Zloma čeljusti navadno ne operirajo takoj, temveč 
počakajo dan ali dva.  
▪ Dojenje lahko bistveno pripomore k ustreznemu 
razvoju čeljusti in celotne ustne votline.  

▪▪▪   
▪ Zobe sem stiskal tako močno, da me je bolela cela 
čeljust.  

1.1. iz zoologije del ust pri nevretenčarjih za 
grizenje, prijemanje, drobljenje  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

kleščaste čeljusti | ostre čeljusti  
▪ Pijavke imajo v notranjosti sprednjega priseska 
kot britvice ostre čeljusti, pred ugrizom pa kožo 
gostitelja omrtvičijo.  

▪▪▪   
▪ Mravlja svojih čeljusti ne uporablja le za grizenje.  
▪ Pajek se bliskovito požene iz rova, s čeljustmi 
pograbi plen in vanj vbrizga strup.  

2. del stroja, naprave, orodja za prijemanje, 
oprijemanje, drobljenje  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

čeljusti klešč, primeža  
▪ Površino matice zaščitimo s krpo, da je ne bomo 

poškodovali z grobimi čeljustmi klešč.  
▪ Čeljusti primeža obložimo s krpo, da preprečimo 
razenje površine.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
kovinska čeljust  
▪ Ob prihodu na postajo se kabina odklopi z žice 
tako, da vzvod odpre kovinsko čeljust, s katero je 
gondola pritrjena na žico.  
▪ Prebil se je do povsem zarjavele razpadajoče kripe, 
jo vešče zgrabil z jeklenimi čeljustmi svojega žerjava 

in jo naložil na tovornjak.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[čeljúst]  
IPA: [ʧɛˈljuːst]  
ednina  

IMENOVALNIK: čeljúst  
RODILNIK: čeljústi  
DAJALNIK: čeljústi  
TOŽILNIK: čeljúst  
MESTNIK: pri čeljústi  
ORODNIK: s čeljústjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: čeljústi  
RODILNIK: čeljústi  
DAJALNIK: čeljústma tudi čeljústima  
TOŽILNIK: čeljústi  
MESTNIK: pri čeljústih  
ORODNIK: s čeljústma tudi s čeljústima  

množina  
IMENOVALNIK: čeljústi  
RODILNIK: čeljústi  
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DAJALNIK: čeljústim  
TOŽILNIK: čeljústi  
MESTNIK: pri čeljústih  
ORODNIK: s čeljústmi  

  
TONEMSKO  

[čeljȗst]  
IPA: [ʧɛljúːst]  
ednina  

IMENOVALNIK: čeljȗst  
RODILNIK: čeljȗsti  
DAJALNIK: čeljȗsti  
TOŽILNIK: čeljȗst  
MESTNIK: pri čeljȗsti  
ORODNIK: s čeljȗstjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: čeljȗsti  
RODILNIK: čeljȗsti  
DAJALNIK: čeljȗstma tudi čeljȗstima  
TOŽILNIK: čeljȗsti  
MESTNIK: pri čeljȗstih  
ORODNIK: s čeljȗstma tudi s čeljȗstima  

množina  
IMENOVALNIK: čeljȗsti  
RODILNIK: čeljȗsti  
DAJALNIK: čeljȗstim  
TOŽILNIK: čeljȗsti  
MESTNIK: pri čeljȗstih  
ORODNIK: s čeljȗstmi  

  
STALNE ZVEZE  
  
zavorna čeljust  

iz avtomobilizma vsak od dveh vzvodov, ki s 
pritiskanjem na zavorne obloge omogoča 
zaviranje  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

štiribatne, šestbatne zavorne čeljusti  
▪ Dirkalni avtomobil ima šestbatne zavorne čeljusti, 
medtem ko ima serijski avtomobil le dvobatne.  

▪▪▪   
▪ Avtomobil je kar precej težak, kar seveda pomeni 
večjo obremenitev za zavorne čeljusti.  
  
FRAZEOLOGIJA  
  
čeljust se povesi/pobesi komu | čeljust pade dol komu  
čeljust se povesi komu  

knjižno pogovorno čeljust pade dol komu  
čeljust se pobesi komu  

izraža, da je kdo zelo presenečen, začuden, 
razočaran  
▪ Matic je spoznal, da ga je polomil. Mami se je 
užaljeno povesila čeljust.  
▪ Prijateljici je padla čeljust dol, ko sem ji pritrdila, da 
je res.  

▪ Ko je izvedela, da je osem let starejša od nje, se ji 
je pobesila čeljust.  
  
povesiti čeljust  

izraziti, pokazati veliko začudenost, razočaranost  
▪ Povesil je čeljust in z grozo izdavil: »Zakaj? Dragi 
gospod, le s čim sem se tebi ali tvoji dobri ženi 

zameril?«  
  
IZVOR  
= stcslov. čeljustь, hrv., srb. čȅljūst, rus. čéljustь, 
češ. čelist < pslov. *čel'ustь, morda < ide. *k elh1i-
(H)oh1ust- *‛ki premika, obrača usta’ iz *k elh1- 
‛obračati, vrteti, premikati’ + ↑usta  
  

čeljústni čeljústna čeljústno pridevnik  

[čeljústni]  
POMEN  

1. ki je v zvezi s čeljustjo 1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

čeljustni kirurg, ortoped | čeljustna kirurgija, 

ortopedija | čeljustna nepravilnost | čeljustna votlina  
▪ Kašelj je spremljevalni pojav skoraj vsakega 
prehladnega obolenja, kroničnega vnetja obnosnih 

in čeljustnih votlin.  
▪ Ortodontski aparati nam že v sorazmerno kratkem 
času popravijo tudi večje zobne in čeljustne 
nepravilnosti.  
▪ Pri operaciji je sodeloval tudi strokovnjak za 

čeljustno kirurgijo.  
⏵ priredna zveza  

čeljustni in zobni  
▪ Zobna in čeljustna ortopedija, imenovana tudi 
ortodontija, je posebna veja zobozdravstva, ki se 
ukvarja zlasti z nepravilnostmi v rasti in razvoju 
zobovja.  

1.1. ki sestavlja, tvori čeljust 1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

čeljustni sklep | čeljustna kost | čeljustne mišice  
▪ Posegov na čeljustnih kosteh se lotijo po 
zaključku rasti in po ustreznem ortodontskem 
zdravljenju.  
▪ Oblika kopaste lobanje, pri kateri teme služi kot 
prijemališče za močne čeljustne mišice, je značilna 
za primate, ki uživajo predvsem trdo rastlinsko 

hrano.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[čeljústni]  
IPA: [ʧɛˈljuːstni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: čeljústni  
RODILNIK: čeljústnega  
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DAJALNIK: čeljústnemu  
TOŽILNIK: čeljústni  

živo čeljústnega  
MESTNIK: pri čeljústnem  
ORODNIK: s čeljústnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: čeljústna  
RODILNIK: čeljústnih  
DAJALNIK: čeljústnima  
TOŽILNIK: čeljústna  
MESTNIK: pri čeljústnih  
ORODNIK: s čeljústnima  

množina  
IMENOVALNIK: čeljústni  
RODILNIK: čeljústnih  
DAJALNIK: čeljústnim  
TOŽILNIK: čeljústne  
MESTNIK: pri čeljústnih  
ORODNIK: s čeljústnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: čeljústna  
RODILNIK: čeljústne  
DAJALNIK: čeljústni  
TOŽILNIK: čeljústno  
MESTNIK: pri čeljústni  
ORODNIK: s čeljústno  

dvojina  
IMENOVALNIK: čeljústni  
RODILNIK: čeljústnih  
DAJALNIK: čeljústnima  
TOŽILNIK: čeljústni  
MESTNIK: pri čeljústnih  
ORODNIK: s čeljústnima  

množina  
IMENOVALNIK: čeljústne  
RODILNIK: čeljústnih  
DAJALNIK: čeljústnim  
TOŽILNIK: čeljústne  
MESTNIK: pri čeljústnih  
ORODNIK: s čeljústnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: čeljústno  
RODILNIK: čeljústnega  
DAJALNIK: čeljústnemu  
TOŽILNIK: čeljústno  
MESTNIK: pri čeljústnem  
ORODNIK: s čeljústnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: čeljústni  
RODILNIK: čeljústnih  
DAJALNIK: čeljústnima  
TOŽILNIK: čeljústni  
MESTNIK: pri čeljústnih  
ORODNIK: s čeljústnima  

množina  
IMENOVALNIK: čeljústna  
RODILNIK: čeljústnih  
DAJALNIK: čeljústnim  
TOŽILNIK: čeljústna  
MESTNIK: pri čeljústnih  
ORODNIK: s čeljústnimi  

  
TONEMSKO  

[čeljȗstni]  
IPA: [ʧɛljúːstnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: čeljȗstni  
RODILNIK: čeljȗstnega  
DAJALNIK: čeljȗstnemu  
TOŽILNIK: čeljȗstni  

živo čeljȗstnega  
MESTNIK: pri čeljȗstnem  
ORODNIK: s čeljȗstnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: čeljȗstna  
RODILNIK: čeljȗstnih  
DAJALNIK: čeljȗstnima  
TOŽILNIK: čeljȗstna  
MESTNIK: pri čeljȗstnih  
ORODNIK: s čeljȗstnima  

množina  
IMENOVALNIK: čeljȗstni  
RODILNIK: čeljȗstnih  
DAJALNIK: čeljȗstnim  
TOŽILNIK: čeljȗstne  
MESTNIK: pri čeljȗstnih  
ORODNIK: s čeljȗstnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: čeljȗstna  
RODILNIK: čeljȗstne  
DAJALNIK: čeljȗstni  
TOŽILNIK: čeljȗstno  
MESTNIK: pri čeljȗstni  
ORODNIK: s čeljȗstno  

dvojina  
IMENOVALNIK: čeljȗstni  
RODILNIK: čeljȗstnih  
DAJALNIK: čeljȗstnima  
TOŽILNIK: čeljȗstni  
MESTNIK: pri čeljȗstnih  
ORODNIK: s čeljȗstnima  

množina  
IMENOVALNIK: čeljȗstne  
RODILNIK: čeljȗstnih  
DAJALNIK: čeljȗstnim  
TOŽILNIK: čeljȗstne  
MESTNIK: pri čeljȗstnih  
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ORODNIK: s čeljȗstnimi  
srednji spol  

ednina  
IMENOVALNIK: čeljȗstno  
RODILNIK: čeljȗstnega  
DAJALNIK: čeljȗstnemu  
TOŽILNIK: čeljȗstno  
MESTNIK: pri čeljȗstnem  
ORODNIK: s čeljȗstnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: čeljȗstni  
RODILNIK: čeljȗstnih  
DAJALNIK: čeljȗstnima  
TOŽILNIK: čeljȗstni  
MESTNIK: pri čeljȗstnih  
ORODNIK: s čeljȗstnima  

množina  
IMENOVALNIK: čeljȗstna  
RODILNIK: čeljȗstnih  
DAJALNIK: čeljȗstnim  
TOŽILNIK: čeljȗstna  
MESTNIK: pri čeljȗstnih  
ORODNIK: s čeljȗstnimi  

  
IZVOR  
↑čeljust  
  

čêsnov čêsnova čêsnovo pridevnik  

[čêsno  čêsnova čêsnovo]  
POMEN  

1. ki je v zvezi s česnom 1.  
▪ Česen je kot zdravilno rastlino pod drobnogled vzela 
tudi sodobna znanost in študije v mnogočem 
potrjujejo starodavna ljudska izročila o česnovi 
zdravilnosti.  

1.1. ki je del česna 1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

česnov list | česnov strok | česnova glavica  
▪ Olupljen česnov strok opecite na oljčnem olju, ga 
odstranite in dodajte radič.  
▪ Pri manjših količinah pridelka čebulne in česnove 
glavice spletemo v kito, pri večjih količinah 
pridelka pa jih zložimo v plitve zabojčke.  

2. ki je v zvezi s česnom 1.1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

česnov vonj  
▪ Če vam česnov vonj povzroča težave, zaužijte 
namesto surovega česna po štiri kapsule česnovega 
olja.  

2.1. ki je iz česna 1.1. ali vsebuje česen 1.1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

česnov ekstrakt, pripravek, sok | česnov kruh | 

česnova juha, omaka, pomaka | česnova kapsula, 
tinktura | česnovo maslo, olje  
▪ V skodelice položimo opečen kruh, ga prelijemo s 

česnovo juho in potresemo s peteršiljem.  

▪ Z ogreto česnovo tinkturo lahko masiramo 
želodec pri napenjanju.  
▪ Na sredino damo žličko česnovega pireja, nanj pa 
položimo rezine posušene hruške.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[čêsno  čêsnova čêsnovo]  
IPA: [ˈʧɛːsnɔu ˈʧɛːsnɔʋa ˈʧɛːsnɔʋɔ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: čêsnov  
RODILNIK: čêsnovega  
DAJALNIK: čêsnovemu  
TOŽILNIK: čêsnov  

živo čêsnovega  
MESTNIK: pri čêsnovem  
ORODNIK: s čêsnovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: čêsnova  
RODILNIK: čêsnovih  
DAJALNIK: čêsnovima  
TOŽILNIK: čêsnova  
MESTNIK: pri čêsnovih  
ORODNIK: s čêsnovima  

množina  
IMENOVALNIK: čêsnovi  
RODILNIK: čêsnovih  
DAJALNIK: čêsnovim  
TOŽILNIK: čêsnove  
MESTNIK: pri čêsnovih  
ORODNIK: s čêsnovimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: čêsnova  
RODILNIK: čêsnove  
DAJALNIK: čêsnovi  
TOŽILNIK: čêsnovo  
MESTNIK: pri čêsnovi  
ORODNIK: s čêsnovo  

dvojina  
IMENOVALNIK: čêsnovi  
RODILNIK: čêsnovih  
DAJALNIK: čêsnovima  
TOŽILNIK: čêsnovi  
MESTNIK: pri čêsnovih  
ORODNIK: s čêsnovima  

množina  
IMENOVALNIK: čêsnove  
RODILNIK: čêsnovih  
DAJALNIK: čêsnovim  
TOŽILNIK: čêsnove  
MESTNIK: pri čêsnovih  
ORODNIK: s čêsnovimi  

srednji spol  
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ednina  
IMENOVALNIK: čêsnovo  
RODILNIK: čêsnovega  
DAJALNIK: čêsnovemu  
TOŽILNIK: čêsnovo  
MESTNIK: pri čêsnovem  
ORODNIK: s čêsnovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: čêsnovi  
RODILNIK: čêsnovih  
DAJALNIK: čêsnovima  
TOŽILNIK: čêsnovi  
MESTNIK: pri čêsnovih  
ORODNIK: s čêsnovima  

množina  
IMENOVALNIK: čêsnova  
RODILNIK: čêsnovih  
DAJALNIK: čêsnovim  
TOŽILNIK: čêsnova  
MESTNIK: pri čêsnovih  
ORODNIK: s čêsnovimi  

  
TONEMSKO  

[čésno  čésnova čésnovo]  
IPA: [ʧ ːsn u ʧ ːsn ʋa ʧ ːsn ʋɔ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: čésnov  
RODILNIK: čésnovega  
DAJALNIK: čésnovemu  
TOŽILNIK: čésnov  

živo čésnovega  
MESTNIK: pri čésnovem  
ORODNIK: s čésnovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: čésnova  
RODILNIK: čésnovih  
DAJALNIK: čésnovima  
TOŽILNIK: čésnova  
MESTNIK: pri čésnovih  
ORODNIK: s čésnovima  

množina  
IMENOVALNIK: čésnovi  
RODILNIK: čésnovih  
DAJALNIK: čésnovim  
TOŽILNIK: čésnove  
MESTNIK: pri čésnovih  
ORODNIK: s čésnovimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: čésnova  
RODILNIK: čésnove  
DAJALNIK: čésnovi  
TOŽILNIK: čésnovo  
MESTNIK: pri čésnovi  

ORODNIK: s čésnovo  
dvojina  

IMENOVALNIK: čésnovi  
RODILNIK: čésnovih  
DAJALNIK: čésnovima  
TOŽILNIK: čésnovi  
MESTNIK: pri čésnovih  
ORODNIK: s čésnovima  

množina  
IMENOVALNIK: čésnove  
RODILNIK: čésnovih  
DAJALNIK: čésnovim  
TOŽILNIK: čésnove  
MESTNIK: pri čésnovih  
ORODNIK: s čésnovimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: čésnovo  
RODILNIK: čésnovega  
DAJALNIK: čésnovemu  
TOŽILNIK: čésnovo  
MESTNIK: pri čésnovem  
ORODNIK: s čésnovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: čésnovi  
RODILNIK: čésnovih  
DAJALNIK: čésnovima  
TOŽILNIK: čésnovi  
MESTNIK: pri čésnovih  
ORODNIK: s čésnovima  

množina  
IMENOVALNIK: čésnova  
RODILNIK: čésnovih  
DAJALNIK: čésnovim  
TOŽILNIK: čésnova  
MESTNIK: pri čésnovih  
ORODNIK: s čésnovimi  

  
IZVOR  
↑česen  
  

čístka čístke samostalnik ženskega spola  

[čístka]  
POMEN  

1. proces, pri katerem se odstavi, odstrani ljudi, 
ki so za koga nezaželeni, zlasti z vplivnih 
položajev; SIN.: ekspresivno čišča  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

etnična, ideološka, kadrovska, politična čistka | 

množična, obsežna, temeljita čistka | partijska čistka | 

stalinistične čistke  
▪ Po prevzemu oblasti je začel izvajati obsežne 
politične čistke.  
▪ Film je močna umetniška izjava o grozotnih 
posledicah vsake vojne za male ljudi, ki so prva 
žrtev vojaških morij in etničnih čistk.  
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▪ Med stalinističnimi čistkami so ga leta 
1936 obtožili, da je Nemcem prodajal vojaške 
skrivnosti.  

⏵ sam. beseda + v + sam. beseda v mestniku  
čistka v policiji, (državni) upravi, vojski | čistka v 

vrhu ČESA  
▪ Prišlo je do popolne zamenjave vodilne politične 

strukture in najširših čistk v javni upravi.  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

izvesti, narediti, opraviti čistko  
▪ Ministrstvo obtožujejo, da poskuša pod plaščem 
reforme narediti čistko starih kadrov.  

▪▪▪   
▪ Ljudje, ki razmišljajo strokovno in povsem 

nepolitično, so postali žrtve čistke.  

1.1. ekspresivno dejanje, proces, pri katerem kdo 
odstrani, se znebi česa odvečnega, 
nepotrebnega, nezadovoljivega  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

napovedati čistko  
▪ Vse polno ilustracij imam in včasih delam čistko; 
zavržem celo barvne knjižne ilustracije, v katere 
sem vložil ure in ure.  
▪ Občutek nemoči bo začel kopneti, ko boste vzeli 
stvari v svoje roke in jim napovedali jasno in 
glasno čistko.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[čístka]  
IPA: [ˈʧiːstka]  
ednina  

IMENOVALNIK: čístka  
RODILNIK: čístke  
DAJALNIK: čístki  
TOŽILNIK: čístko  
MESTNIK: pri čístki  
ORODNIK: s čístko  

dvojina  
IMENOVALNIK: čístki  
RODILNIK: čístk  
DAJALNIK: čístkama  
TOŽILNIK: čístki  
MESTNIK: pri čístkah  
ORODNIK: s čístkama  

množina  
IMENOVALNIK: čístke  
RODILNIK: čístk  
DAJALNIK: čístkam  
TOŽILNIK: čístke  
MESTNIK: pri čístkah  
ORODNIK: s čístkami  

  
TONEMSKO  

[čȋstka]  
IPA: [ʧíːstkà]  

ednina  
IMENOVALNIK: čȋstka  
RODILNIK: čȋstke  
DAJALNIK: čȋstki  
TOŽILNIK: čȋstko  
MESTNIK: pri čȋstki  
ORODNIK: s čȋstko  

dvojina  
IMENOVALNIK: čȋstki  
RODILNIK: čȋstk  
DAJALNIK: čȋstkama  
TOŽILNIK: čȋstki  
MESTNIK: pri čȋstkah  
ORODNIK: s čȋstkama  

množina  
IMENOVALNIK: čȋstke  
RODILNIK: čȋstk  
DAJALNIK: čȋstkam  
TOŽILNIK: čȋstke  
MESTNIK: pri čȋstkah  
ORODNIK: s čȋstkami  

  
IZVOR  
prevzeto iz rus. čístka, iz ↑čistiti  
  

črnoplódni črnoplódna črnoplódno pridevnik  

[čərnoplódni]  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[čərnoplódni]  
IPA: [ʧəɾnɔˈploːdni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: črnoplódni  
RODILNIK: črnoplódnega  
DAJALNIK: črnoplódnemu  
TOŽILNIK: črnoplódni  

živo črnoplódnega  
MESTNIK: pri črnoplódnem  
ORODNIK: s črnoplódnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: črnoplódna  
RODILNIK: črnoplódnih  
DAJALNIK: črnoplódnima  
TOŽILNIK: črnoplódna  
MESTNIK: pri črnoplódnih  
ORODNIK: s črnoplódnima  

množina  
IMENOVALNIK: črnoplódni  
RODILNIK: črnoplódnih  
DAJALNIK: črnoplódnim  
TOŽILNIK: črnoplódne  
MESTNIK: pri črnoplódnih  
ORODNIK: s črnoplódnimi  
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ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: črnoplódna  
RODILNIK: črnoplódne  
DAJALNIK: črnoplódni  
TOŽILNIK: črnoplódno  
MESTNIK: pri črnoplódni  
ORODNIK: s črnoplódno  

dvojina  
IMENOVALNIK: črnoplódni  
RODILNIK: črnoplódnih  
DAJALNIK: črnoplódnima  
TOŽILNIK: črnoplódni  
MESTNIK: pri črnoplódnih  
ORODNIK: s črnoplódnima  

množina  
IMENOVALNIK: črnoplódne  
RODILNIK: črnoplódnih  
DAJALNIK: črnoplódnim  
TOŽILNIK: črnoplódne  
MESTNIK: pri črnoplódnih  
ORODNIK: s črnoplódnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: črnoplódno  
RODILNIK: črnoplódnega  
DAJALNIK: črnoplódnemu  
TOŽILNIK: črnoplódno  
MESTNIK: pri črnoplódnem  
ORODNIK: s črnoplódnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: črnoplódni  
RODILNIK: črnoplódnih  
DAJALNIK: črnoplódnima  
TOŽILNIK: črnoplódni  
MESTNIK: pri črnoplódnih  
ORODNIK: s črnoplódnima  

množina  
IMENOVALNIK: črnoplódna  
RODILNIK: črnoplódnih  
DAJALNIK: črnoplódnim  
TOŽILNIK: črnoplódna  
MESTNIK: pri črnoplódnih  
ORODNIK: s črnoplódnimi  

  
TONEMSKO  

[čərnopl dni]  
IPA: [ʧəɾnɔplóːdnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: črnopl dni  
RODILNIK: črnopl dnega  
DAJALNIK: črnopl dnemu  
TOŽILNIK: črnopl dni  

živo črnopl dnega  

MESTNIK: pri črnopl dnem  
ORODNIK: s črnopl dnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: črnopl dna  
RODILNIK: črnopl dnih  
DAJALNIK: črnopl dnima  
TOŽILNIK: črnopl dna  
MESTNIK: pri črnopl dnih  
ORODNIK: s črnopl dnima  

množina  
IMENOVALNIK: črnopl dni  
RODILNIK: črnopl dnih  
DAJALNIK: črnopl dnim  
TOŽILNIK: črnopl dne  
MESTNIK: pri črnopl dnih  
ORODNIK: s črnopl dnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: črnopl dna  
RODILNIK: črnopl dne  
DAJALNIK: črnopl dni  
TOŽILNIK: črnopl dno  
MESTNIK: pri črnopl dni  
ORODNIK: s črnopl dno  

dvojina  
IMENOVALNIK: črnopl dni  
RODILNIK: črnopl dnih  
DAJALNIK: črnopl dnima  
TOŽILNIK: črnopl dni  
MESTNIK: pri črnopl dnih  
ORODNIK: s črnopl dnima  

množina  
IMENOVALNIK: črnopl dne  
RODILNIK: črnopl dnih  
DAJALNIK: črnopl dnim  
TOŽILNIK: črnopl dne  
MESTNIK: pri črnopl dnih  
ORODNIK: s črnopl dnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: črnopl dno  
RODILNIK: črnopl dnega  
DAJALNIK: črnopl dnemu  
TOŽILNIK: črnopl dno  
MESTNIK: pri črnopl dnem  
ORODNIK: s črnopl dnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: črnopl dni  
RODILNIK: črnopl dnih  
DAJALNIK: črnopl dnima  
TOŽILNIK: črnopl dni  
MESTNIK: pri črnopl dnih  
ORODNIK: s črnopl dnima  

množina  
IMENOVALNIK: črnopl dna  
RODILNIK: črnopl dnih  
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DAJALNIK: črnopl dnim  
TOŽILNIK: črnopl dna  
MESTNIK: pri črnopl dnih  
ORODNIK: s črnopl dnimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
črnoplodna aronija  

iz botanike grm z zaobljenimi listi in borovnicam 
podobnimi temno modrimi plodovi trpkega 
okusa; primerjaj lat. Aronia melanocarpa; SIN.: aronija  
▪ Črnoplodna aronija je zanimiva predvsem zaradi 
velike prilagodljivosti okolju, rednega, obilnega in 
enakomerno dozorevajočega pridelka in široke 

uporabnosti plodov.  
▪ Črnoplodne aronije imamo posajene tudi v posodah, 

da so pri roki za uporabo.  
▪ V zadnjem desetletju se pridelava črnoplodne 
aronije povečuje tudi v osrednji Evropi.  
  
IZVOR  
↑črn + ↑plod  
  

dalmatínec dalmatínca samostalnik moškega spola  

[dalmatínəc]  
POMEN  

srednje velik kratkodlak pes bele barve s črnimi 
pikami in vitkim telesom  
▪ Dalmatinec je izredno živahen in lahko učljiv, zelo 
dobro se razume tudi z otroki.  
▪ Za učenje poslušnosti je potrebno redno ukvarjanje 
s psom in ponavljanje nalog, vendar v splošnem velja, 

da je dalmatinec zelo pameten.  
▪ Za dalmatince je priporočljivo, da prebivajo v hiši 
oziroma v stanovanju.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[dalmatínəc]  
IPA: [dalmaˈtiːnəʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: dalmatínec  
RODILNIK: dalmatínca  
DAJALNIK: dalmatíncu  
TOŽILNIK: dalmatínca  
MESTNIK: pri dalmatíncu  
ORODNIK: z dalmatíncem  

dvojina  
IMENOVALNIK: dalmatínca  
RODILNIK: dalmatíncev  
DAJALNIK: dalmatíncema  
TOŽILNIK: dalmatínca  
MESTNIK: pri dalmatíncih  
ORODNIK: z dalmatíncema  

množina  
IMENOVALNIK: dalmatínci  

RODILNIK: dalmatíncev  
DAJALNIK: dalmatíncem  
TOŽILNIK: dalmatínce  
MESTNIK: pri dalmatíncih  
ORODNIK: z dalmatínci  

  
TONEMSKO  

[dalmatȋnəc]  
IPA: [dalmatíːn ʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: dalmatȋnec  
RODILNIK: dalmatȋnca  
DAJALNIK: dalmatȋncu  
TOŽILNIK: dalmatȋnca  
MESTNIK: pri dalmatȋncu  
ORODNIK: z dalmatȋncem  

dvojina  
IMENOVALNIK: dalmatȋnca  
RODILNIK: dalmatȋncev  
DAJALNIK: dalmatȋncema  
TOŽILNIK: dalmatȋnca  
MESTNIK: pri dalmatȋncih  
ORODNIK: z dalmatȋncema  

množina  
IMENOVALNIK: dalmatȋnci  
RODILNIK: dalmatȋncev  
DAJALNIK: dalmatȋncem  
TOŽILNIK: dalmatȋnce  
MESTNIK: pri dalmatȋncih  
ORODNIK: z dalmatȋnci  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: dalmatinka  
  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Dalmatiner iz angl. Dalmatian 
(dog), prvotno ‛dalmatinski (pes)’, po pokrajini 
Dalmacija  
  

dalmatínka dalmatínke samostalnik ženskega spola  

[dalmatínka]  
POMEN  

samica dalmatinca  
▪ Na sprehodih konec tedna ga spremlja njegova 
psička dalmatinka.  
▪ Mala dalmatinka je pristala v zavetišču za domače 
ljubljence, kjer se je zanjo zavzela živalska 

behavioristka.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[dalmatínka]  
IPA: [dalmaˈtiːŋka]  
ednina  

IMENOVALNIK: dalmatínka  
RODILNIK: dalmatínke  
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DAJALNIK: dalmatínki  
TOŽILNIK: dalmatínko  
MESTNIK: pri dalmatínki  
ORODNIK: z dalmatínko  

dvojina  
IMENOVALNIK: dalmatínki  
RODILNIK: dalmatínk  
DAJALNIK: dalmatínkama  
TOŽILNIK: dalmatínki  
MESTNIK: pri dalmatínkah  
ORODNIK: z dalmatínkama  

množina  
IMENOVALNIK: dalmatínke  
RODILNIK: dalmatínk  
DAJALNIK: dalmatínkam  
TOŽILNIK: dalmatínke  
MESTNIK: pri dalmatínkah  
ORODNIK: z dalmatínkami  

  
TONEMSKO  

[dalmatȋnka]  
IPA: [dalmatíːŋkà]  
ednina  

IMENOVALNIK: dalmatȋnka  
RODILNIK: dalmatȋnke  
DAJALNIK: dalmatȋnki  
TOŽILNIK: dalmatȋnko  
MESTNIK: pri dalmatȋnki  
ORODNIK: z dalmatȋnko  

dvojina  
IMENOVALNIK: dalmatȋnki  
RODILNIK: dalmatȋnk  
DAJALNIK: dalmatȋnkama  
TOŽILNIK: dalmatȋnki  
MESTNIK: pri dalmatȋnkah  
ORODNIK: z dalmatȋnkama  

množina  
IMENOVALNIK: dalmatȋnke  
RODILNIK: dalmatȋnk  
DAJALNIK: dalmatȋnkam  
TOŽILNIK: dalmatȋnke  
MESTNIK: pri dalmatȋnkah  
ORODNIK: z dalmatȋnkami  

  
IZVOR  
↑dalmatinec  
  

dámjak dámjaka samostalnik moškega spola  

[dámjak]  
POMEN  

jelen z lisastim kožuhom in lopatastim rogovjem; 

primerjaj lat. Dama dama; SIN.: iz zoologije jelen lopatar  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

čreda damjakov | reja damjakov  
▪ Na strmih pašnikih pod hišo se pase čreda 
damjakov.  

▪ Za uspešno pašno rejo damjakov je treba imeti 
najprej na voljo dobre pašne površine, na katerih bo 
tudi v poletnih mesecih živalim mogoče zagotoviti 

dobro pašo.  
▪▪▪   
▪ Pot skozi gozd se vzpenja do koče, pri vožnji pa so 
nas ves čas spremljali damjaki in mufloni, ki se prosto 
pasejo po travnikih in gozdovih.  
▪ Domovini jelenov damjakov sta Evropa in Azija, kjer 
so njihov življenjski prostor gozdnata pokrajina in 

robovi gozdov s travniki.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[dámjak]  
IPA: [ˈdaːmjak]  
ednina  

IMENOVALNIK: dámjak  
RODILNIK: dámjaka  
DAJALNIK: dámjaku  
TOŽILNIK: dámjaka  
MESTNIK: pri dámjaku  
ORODNIK: z dámjakom  

dvojina  
IMENOVALNIK: dámjaka  
RODILNIK: dámjakov  
DAJALNIK: dámjakoma  
TOŽILNIK: dámjaka  
MESTNIK: pri dámjakih  
ORODNIK: z dámjakoma  

množina  
IMENOVALNIK: dámjaki  
RODILNIK: dámjakov  
DAJALNIK: dámjakom  
TOŽILNIK: dámjake  
MESTNIK: pri dámjakih  
ORODNIK: z dámjaki  

  
TONEMSKO  

[dȃmjak]  
IPA: [dáːmjàk]  
ednina  

IMENOVALNIK: dȃmjak  
RODILNIK: dȃmjaka  
DAJALNIK: dȃmjaku  
TOŽILNIK: dȃmjaka  
MESTNIK: pri dȃmjaku  
ORODNIK: z dȃmjakom  

dvojina  
IMENOVALNIK: dȃmjaka  
RODILNIK: dȃmjakov  
DAJALNIK: dȃmjakoma  
TOŽILNIK: dȃmjaka  
MESTNIK: pri dȃmjakih  
ORODNIK: z dȃmjakoma  

množina  
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IMENOVALNIK: dȃmjaki  
RODILNIK: dȃmjakov  
DAJALNIK: dȃmjakom  
TOŽILNIK: dȃmjake  
MESTNIK: pri dȃmjakih  
ORODNIK: z dȃmjaki  

  
IZVOR  
(prevzeto in prilagojeno iz nem. Damhirsch) iz lat. 
damma  
  

demoralizíran demoralizírana demoralizírano 

pridevnik  
[demoralizíran]  
POMEN  

pri katerem zaradi neugodnega položaja volja za 
delovanje, bojevitost upade  
⏵ prisl. + prid. beseda  

popolnoma, povsem demoraliziran  
▪ Prihaja do vtisa, da opozicija nima alternative in je 

popolnoma demoralizirana.  
▪ Pretvarjajo se, da so uspešni in da nimajo težav, v 

resnici pa so globoko demoralizirani.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

demoralizirani vojaki | demoralizirana vojska  
▪ Slabo oborožena in demoralizirana vojska proti 
šestkrat močnejšemu sovražniku ni imela nobenih 

možnosti.  
▪▪▪   
▪ Podjetje, ki ga je zapustil pred dobrima dvema 
letoma, je bilo v razsulu, osebje demoralizirano in 
dobiček negativen.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[demoralizíran]  
IPA: [dɛmɔɾaliˈziːɾan]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: demoralizíran  
določno demoralizírani  

RODILNIK: demoralizíranega  
DAJALNIK: demoralizíranemu  
TOŽILNIK: demoralizíran  

določno demoralizírani  
živo demoralizíranega  

MESTNIK: pri demoralizíranem  
ORODNIK: z demoralizíranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizírana  
RODILNIK: demoralizíranih  
DAJALNIK: demoralizíranima  
TOŽILNIK: demoralizírana  
MESTNIK: pri demoralizíranih  
ORODNIK: z demoralizíranima  

množina  
IMENOVALNIK: demoralizírani  
RODILNIK: demoralizíranih  
DAJALNIK: demoralizíranim  
TOŽILNIK: demoralizírane  
MESTNIK: pri demoralizíranih  
ORODNIK: z demoralizíranimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: demoralizírana  
RODILNIK: demoralizírane  
DAJALNIK: demoralizírani  
TOŽILNIK: demoralizírano  
MESTNIK: pri demoralizírani  
ORODNIK: z demoralizírano  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizírani  
RODILNIK: demoralizíranih  
DAJALNIK: demoralizíranima  
TOŽILNIK: demoralizírani  
MESTNIK: pri demoralizíranih  
ORODNIK: z demoralizíranima  

množina  
IMENOVALNIK: demoralizírane  
RODILNIK: demoralizíranih  
DAJALNIK: demoralizíranim  
TOŽILNIK: demoralizírane  
MESTNIK: pri demoralizíranih  
ORODNIK: z demoralizíranimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: demoralizírano  
RODILNIK: demoralizíranega  
DAJALNIK: demoralizíranemu  
TOŽILNIK: demoralizírano  
MESTNIK: pri demoralizíranem  
ORODNIK: z demoralizíranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizírani  
RODILNIK: demoralizíranih  
DAJALNIK: demoralizíranima  
TOŽILNIK: demoralizírani  
MESTNIK: pri demoralizíranih  
ORODNIK: z demoralizíranima  

množina  
IMENOVALNIK: demoralizírana  
RODILNIK: demoralizíranih  
DAJALNIK: demoralizíranim  
TOŽILNIK: demoralizírana  
MESTNIK: pri demoralizíranih  
ORODNIK: z demoralizíranimi  

PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: bòlj demoralizíran  
ženski spol  

EDNINA: bòlj demoralizírana  
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srednji spol  
EDNINA: bòlj demoralizírano  

PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: nàjbolj in nájbolj demoralizíran  
ženski spol  

EDNINA: nàjbolj in nájbolj demoralizírana  
srednji spol  

EDNINA: nàjbolj in nájbolj demoralizírano  
  
TONEMSKO  

[demoralizȋran]  
IPA: [dɛmɔɾalizíːɾàn]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: demoralizȋran  
določno demoralizȋrani  

RODILNIK: demoralizȋranega  
DAJALNIK: demoralizȋranemu  
TOŽILNIK: demoralizȋran  

določno demoralizȋrani  
živo demoralizȋranega  

MESTNIK: pri demoralizȋranem  
ORODNIK: z demoralizȋranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizȋrana  
RODILNIK: demoralizȋranih  
DAJALNIK: demoralizȋranima  
TOŽILNIK: demoralizȋrana  
MESTNIK: pri demoralizȋranih  
ORODNIK: z demoralizȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: demoralizȋrani  
RODILNIK: demoralizȋranih  
DAJALNIK: demoralizȋranim  
TOŽILNIK: demoralizȋrane  
MESTNIK: pri demoralizȋranih  
ORODNIK: z demoralizȋranimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: demoralizȋrana  
RODILNIK: demoralizȋrane  
DAJALNIK: demoralizȋrani  
TOŽILNIK: demoralizȋrano  
MESTNIK: pri demoralizȋrani  
ORODNIK: z demoralizȋrano  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizȋrani  
RODILNIK: demoralizȋranih  
DAJALNIK: demoralizȋranima  
TOŽILNIK: demoralizȋrani  
MESTNIK: pri demoralizȋranih  
ORODNIK: z demoralizȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: demoralizȋrane  

RODILNIK: demoralizȋranih  
DAJALNIK: demoralizȋranim  
TOŽILNIK: demoralizȋrane  
MESTNIK: pri demoralizȋranih  
ORODNIK: z demoralizȋranimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: demoralizȋrano  
RODILNIK: demoralizȋranega  
DAJALNIK: demoralizȋranemu  
TOŽILNIK: demoralizȋrano  
MESTNIK: pri demoralizȋranem  
ORODNIK: z demoralizȋranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizȋrani  
RODILNIK: demoralizȋranih  
DAJALNIK: demoralizȋranima  
TOŽILNIK: demoralizȋrani  
MESTNIK: pri demoralizȋranih  
ORODNIK: z demoralizȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: demoralizȋrana  
RODILNIK: demoralizȋranih  
DAJALNIK: demoralizȋranim  
TOŽILNIK: demoralizȋrana  
MESTNIK: pri demoralizȋranih  
ORODNIK: z demoralizȋranimi  

PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: bȍlj demoralizȋran  
ženski spol  

EDNINA: bȍlj demoralizȋrana  
srednji spol  

EDNINA: bȍlj demoralizȋrano  
PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  

moški spol  
EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj demoralizȋran  

ženski spol  
EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj demoralizȋrana  

srednji spol  
EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj demoralizȋrano  

  
IZVOR  
↑demoralizirati  
  

demoralizírati demoralizíram dovršni in nedovršni glagol  

[demoralizírati]  
POMEN  

narediti, povzročiti, da volja za delovanje, 
bojevitost pri kom upade  
⏵ prisl. + glag.  

dodatno demoralizirati | popolnoma demoralizirati  
▪ Imajo skromno igralsko zasedbo, ki so jo 
zaporedni porazi še dodatno demoralizirali.  
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▪ Izkoristili so naivnost mladega moštva in že v prvi 
minuti zabili gol, ki je popolnoma demoraliziral 
goste.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
▪ Z večurnim obstreljevanjem naj bi demoralizirali 
nasprotnike, uničili njihove položaje in omogočili 
preboj pehoti.  
▪ Nezaposlenost bo tudi to zimo demoralizirala 
milijone ljudi, ki že leta prejemajo državna 
nadomestila.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[demoralizírati]  
IPA: [dɛmɔɾaliˈziːɾati]  
NEDOLOČNIK: demoralizírati  
NAMENILNIK: demoralizírat  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: demoralizíram  
2. OSEBA: demoralizíraš  
3. OSEBA: demoralizíra  

dvojina  
1. OSEBA: demoralizírava  
2. OSEBA: demoralizírata  
3. OSEBA: demoralizírata  

množina  
1. OSEBA: demoralizíramo  
2. OSEBA: demoralizírate  
3. OSEBA: demoralizírajo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: demoralizíraj  
dvojina  

1. OSEBA: demoralizírajva  
2. OSEBA: demoralizírajta  

množina  
1. OSEBA: demoralizírajmo  
2. OSEBA: demoralizírajte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: demoralizíral  
DVOJINA: demoralizírala  
MNOŽINA: demoralizírali  

ženski spol  
EDNINA: demoralizírala  
DVOJINA: demoralizírali  
MNOŽINA: demoralizírale  

srednji spol  
EDNINA: demoralizíralo  
DVOJINA: demoralizírali  
MNOŽINA: demoralizírala  

deležnik na -č  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: demoralizirajóč  

RODILNIK: demoralizirajóčega  
DAJALNIK: demoralizirajóčemu  
TOŽILNIK: demoralizirajóč  

živo demoralizirajóčega  
MESTNIK: pri demoralizirajóčem  
ORODNIK: z demoralizirajóčim  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizirajóča  
RODILNIK: demoralizirajóčih  
DAJALNIK: demoralizirajóčima  
TOŽILNIK: demoralizirajóča  
MESTNIK: pri demoralizirajóčih  
ORODNIK: z demoralizirajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: demoralizirajóči  
RODILNIK: demoralizirajóčih  
DAJALNIK: demoralizirajóčim  
TOŽILNIK: demoralizirajóče  
MESTNIK: pri demoralizirajóčih  
ORODNIK: z demoralizirajóčimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: demoralizirajóča  
RODILNIK: demoralizirajóče  
DAJALNIK: demoralizirajóči  
TOŽILNIK: demoralizirajóčo  
MESTNIK: pri demoralizirajóči  
ORODNIK: z demoralizirajóčo  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizirajóči  
RODILNIK: demoralizirajóčih  
DAJALNIK: demoralizirajóčima  
TOŽILNIK: demoralizirajóči  
MESTNIK: pri demoralizirajóčih  
ORODNIK: z demoralizirajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: demoralizirajóče  
RODILNIK: demoralizirajóčih  
DAJALNIK: demoralizirajóčim  
TOŽILNIK: demoralizirajóče  
MESTNIK: pri demoralizirajóčih  
ORODNIK: z demoralizirajóčimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: demoralizirajóče  
RODILNIK: demoralizirajóčega  
DAJALNIK: demoralizirajóčemu  
TOŽILNIK: demoralizirajóče  
MESTNIK: pri demoralizirajóčem  
ORODNIK: z demoralizirajóčim  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizirajóči  
RODILNIK: demoralizirajóčih  
DAJALNIK: demoralizirajóčima  
TOŽILNIK: demoralizirajóči  
MESTNIK: pri demoralizirajóčih  
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ORODNIK: z demoralizirajóčima  
množina  

IMENOVALNIK: demoralizirajóča  
RODILNIK: demoralizirajóčih  
DAJALNIK: demoralizirajóčim  
TOŽILNIK: demoralizirajóča  
MESTNIK: pri demoralizirajóčih  
ORODNIK: z demoralizirajóčimi  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: demoralizíran  
RODILNIK: demoralizíranega  
DAJALNIK: demoralizíranemu  
TOŽILNIK: demoralizíran  

živo demoralizíranega  
MESTNIK: pri demoralizíranem  
ORODNIK: z demoralizíranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizírana  
RODILNIK: demoralizíranih  
DAJALNIK: demoralizíranima  
TOŽILNIK: demoralizírana  
MESTNIK: pri demoralizíranih  
ORODNIK: z demoralizíranima  

množina  
IMENOVALNIK: demoralizírani  
RODILNIK: demoralizíranih  
DAJALNIK: demoralizíranim  
TOŽILNIK: demoralizírane  
MESTNIK: pri demoralizíranih  
ORODNIK: z demoralizíranimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: demoralizírana  
RODILNIK: demoralizírane  
DAJALNIK: demoralizírani  
TOŽILNIK: demoralizírano  
MESTNIK: pri demoralizírani  
ORODNIK: z demoralizírano  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizírani  
RODILNIK: demoralizíranih  
DAJALNIK: demoralizíranima  
TOŽILNIK: demoralizírani  
MESTNIK: pri demoralizíranih  
ORODNIK: z demoralizíranima  

množina  
IMENOVALNIK: demoralizírane  
RODILNIK: demoralizíranih  
DAJALNIK: demoralizíranim  
TOŽILNIK: demoralizírane  
MESTNIK: pri demoralizíranih  
ORODNIK: z demoralizíranimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: demoralizírano  
RODILNIK: demoralizíranega  
DAJALNIK: demoralizíranemu  
TOŽILNIK: demoralizírano  
MESTNIK: pri demoralizíranem  
ORODNIK: z demoralizíranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizírani  
RODILNIK: demoralizíranih  
DAJALNIK: demoralizíranima  
TOŽILNIK: demoralizírani  
MESTNIK: pri demoralizíranih  
ORODNIK: z demoralizíranima  

množina  
IMENOVALNIK: demoralizírana  
RODILNIK: demoralizíranih  
DAJALNIK: demoralizíranim  
TOŽILNIK: demoralizírana  
MESTNIK: pri demoralizíranih  
ORODNIK: z demoralizíranimi  

glagolnik  
ednina  

IMENOVALNIK: demoralizíranje  
RODILNIK: demoralizíranja  
DAJALNIK: demoralizíranju  
TOŽILNIK: demoralizíranje  
MESTNIK: pri demoralizíranju  
ORODNIK: z demoralizíranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizíranji  
RODILNIK: demoralizíranj  
DAJALNIK: demoralizíranjema  
TOŽILNIK: demoralizíranji  
MESTNIK: pri demoralizíranjih  
ORODNIK: z demoralizíranjema  

množina  
IMENOVALNIK: demoralizíranja  
RODILNIK: demoralizíranj  
DAJALNIK: demoralizíranjem  
TOŽILNIK: demoralizíranja  
MESTNIK: pri demoralizíranjih  
ORODNIK: z demoralizíranji  

  
TONEMSKO  

[demoralizȋrati]  
IPA: [dɛmɔɾalizíːɾàti]  
NEDOLOČNIK: demoralizȋrati  
NAMENILNIK: demoralizȋrat  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: demoralizȋram  
2. OSEBA: demoralizȋraš  
3. OSEBA: demoralizȋra  

dvojina  
1. OSEBA: demoralizȋrava  
2. OSEBA: demoralizȋrata  
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3. OSEBA: demoralizȋrata  
množina  

1. OSEBA: demoralizȋramo  
2. OSEBA: demoralizȋrate  
3. OSEBA: demoralizȋrajo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: demoralizȋraj  
dvojina  

1. OSEBA: demoralizȋrajva  
2. OSEBA: demoralizȋrajta  

množina  
1. OSEBA: demoralizȋrajmo  
2. OSEBA: demoralizȋrajte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: demoralizȋral  
DVOJINA: demoralizȋrala  
MNOŽINA: demoralizȋrali  

ženski spol  
EDNINA: demoralizȋrala  
DVOJINA: demoralizȋrali  
MNOŽINA: demoralizȋrale  

srednji spol  
EDNINA: demoralizȋralo  
DVOJINA: demoralizȋrali  
MNOŽINA: demoralizȋrala  

deležnik na -č  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: demoraliziraj č tudi 

demoraliziraj č  
RODILNIK: demoraliziraj čega  
DAJALNIK: demoraliziraj čemu  
TOŽILNIK: demoraliziraj č tudi demoraliziraj č  

živo demoraliziraj čega  
MESTNIK: pri demoraliziraj čem  
ORODNIK: z demoraliziraj čim  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoraliziraj ča  
RODILNIK: demoraliziraj čih  
DAJALNIK: demoraliziraj čima  
TOŽILNIK: demoraliziraj ča  
MESTNIK: pri demoraliziraj čih  
ORODNIK: z demoraliziraj čima  

množina  
IMENOVALNIK: demoraliziraj či  
RODILNIK: demoraliziraj čih  
DAJALNIK: demoraliziraj čim  
TOŽILNIK: demoraliziraj če  
MESTNIK: pri demoraliziraj čih  
ORODNIK: z demoraliziraj čimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: demoraliziraj ča  
RODILNIK: demoraliziraj če  

DAJALNIK: demoraliziraj či  
TOŽILNIK: demoraliziraj čo  
MESTNIK: pri demoraliziraj či  
ORODNIK: z demoraliziraj čo  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoraliziraj či  
RODILNIK: demoraliziraj čih  
DAJALNIK: demoraliziraj čima  
TOŽILNIK: demoraliziraj či  
MESTNIK: pri demoraliziraj čih  
ORODNIK: z demoraliziraj čima  

množina  
IMENOVALNIK: demoraliziraj če  
RODILNIK: demoraliziraj čih  
DAJALNIK: demoraliziraj čim  
TOŽILNIK: demoraliziraj če  
MESTNIK: pri demoraliziraj čih  
ORODNIK: z demoraliziraj čimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: demoraliziraj če  
RODILNIK: demoraliziraj čega  
DAJALNIK: demoraliziraj čemu  
TOŽILNIK: demoraliziraj če  
MESTNIK: pri demoraliziraj čem  
ORODNIK: z demoraliziraj čim  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoraliziraj či  
RODILNIK: demoraliziraj čih  
DAJALNIK: demoraliziraj čima  
TOŽILNIK: demoraliziraj či  
MESTNIK: pri demoraliziraj čih  
ORODNIK: z demoraliziraj čima  

množina  
IMENOVALNIK: demoraliziraj ča  
RODILNIK: demoraliziraj čih  
DAJALNIK: demoraliziraj čim  
TOŽILNIK: demoraliziraj ča  
MESTNIK: pri demoraliziraj čih  
ORODNIK: z demoraliziraj čimi  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: demoralizȋran  
RODILNIK: demoralizȋranega  
DAJALNIK: demoralizȋranemu  
TOŽILNIK: demoralizȋran  

živo demoralizȋranega  
MESTNIK: pri demoralizȋranem  
ORODNIK: z demoralizȋranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizȋrana  
RODILNIK: demoralizȋranih  
DAJALNIK: demoralizȋranima  
TOŽILNIK: demoralizȋrana  
MESTNIK: pri demoralizȋranih  



89 

 

ORODNIK: z demoralizȋranima  
množina  

IMENOVALNIK: demoralizȋrani  
RODILNIK: demoralizȋranih  
DAJALNIK: demoralizȋranim  
TOŽILNIK: demoralizȋrane  
MESTNIK: pri demoralizȋranih  
ORODNIK: z demoralizȋranimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: demoralizȋrana  
RODILNIK: demoralizȋrane  
DAJALNIK: demoralizȋrani  
TOŽILNIK: demoralizȋrano  
MESTNIK: pri demoralizȋrani  
ORODNIK: z demoralizȋrano  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizȋrani  
RODILNIK: demoralizȋranih  
DAJALNIK: demoralizȋranima  
TOŽILNIK: demoralizȋrani  
MESTNIK: pri demoralizȋranih  
ORODNIK: z demoralizȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: demoralizȋrane  
RODILNIK: demoralizȋranih  
DAJALNIK: demoralizȋranim  
TOŽILNIK: demoralizȋrane  
MESTNIK: pri demoralizȋranih  
ORODNIK: z demoralizȋranimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: demoralizȋrano  
RODILNIK: demoralizȋranega  
DAJALNIK: demoralizȋranemu  
TOŽILNIK: demoralizȋrano  
MESTNIK: pri demoralizȋranem  
ORODNIK: z demoralizȋranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizȋrani  
RODILNIK: demoralizȋranih  
DAJALNIK: demoralizȋranima  
TOŽILNIK: demoralizȋrani  
MESTNIK: pri demoralizȋranih  
ORODNIK: z demoralizȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: demoralizȋrana  
RODILNIK: demoralizȋranih  
DAJALNIK: demoralizȋranim  
TOŽILNIK: demoralizȋrana  
MESTNIK: pri demoralizȋranih  
ORODNIK: z demoralizȋranimi  

glagolnik  
ednina  

IMENOVALNIK: demoralizȋranje  
RODILNIK: demoralizȋranja  

DAJALNIK: demoralizȋranju  
TOŽILNIK: demoralizȋranje  
MESTNIK: pri demoralizȋranju  
ORODNIK: z demoralizȋranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: demoralizȋranji  
RODILNIK: demoralizȋranj  
DAJALNIK: demoralizȋranjema  
TOŽILNIK: demoralizȋranji  
MESTNIK: pri demoralizȋranjih  
ORODNIK: z demoralizȋranjema  

množina  
IMENOVALNIK: demoralizȋranja  
RODILNIK: demoralizȋranj  
DAJALNIK: demoralizȋranjem  
TOŽILNIK: demoralizȋranja  
MESTNIK: pri demoralizȋranjih  
ORODNIK: z demoralizȋranji  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. demoralisieren iz frc. 
démoraliser iz dé... + moraliser ‛opogumljati’ iz 
↑morala  
  

deodoránt deodoránta samostalnik moškega spola  

[deodoránt]  
POMEN  

kozmetično sredstvo, ki ob nanosu, zlasti pod 
pazduho, zavira, preprečuje nastanek 
neprijetnega telesnega vonja; SIN.: dezodorant  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

uporabljati deodorant  
▪ Za nego telesa poleg rednega umivanja 
uporabljamo deodorante, ki se na telo nanašajo 
takoj po prhanju ali umivanju.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
moški, ženski deodorant | parfumski deodorant  
▪ Na voljo so parfumski deodoranti, ki združujejo 

deodorant in parfum v enem izdelku.  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

deodorant preprečuje, zagotavlja KAJ | deodorant 
vsebuje KAJ  
▪ Prvi deodoranti so vsebovali aluminijev klorid, ki je 

zelo dražil kožo.  
⏵ sam. beseda + v + sam. beseda v mestniku  

deodorant v stiku  
▪ Deodorant v stiku ne vsebuje alkohola.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[deodoránt]  
IPA: [dɛɔdɔˈɾaːnt]  
ednina  

IMENOVALNIK: deodoránt  
RODILNIK: deodoránta  
DAJALNIK: deodorántu  
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TOŽILNIK: deodoránt  
MESTNIK: pri deodorántu  
ORODNIK: z deodorántom  

dvojina  
IMENOVALNIK: deodoránta  
RODILNIK: deodorántov  
DAJALNIK: deodorántoma  
TOŽILNIK: deodoránta  
MESTNIK: pri deodorántih  
ORODNIK: z deodorántoma  

množina  
IMENOVALNIK: deodoránti  
RODILNIK: deodorántov  
DAJALNIK: deodorántom  
TOŽILNIK: deodoránte  
MESTNIK: pri deodorántih  
ORODNIK: z deodoránti  

  
TONEMSKO  

[deodoránt]  
IPA: [dɛɔdɔɾàːnt]  
ednina  

IMENOVALNIK: deodoránt  
RODILNIK: deodoránta  
DAJALNIK: deodorántu  
TOŽILNIK: deodoránt  
MESTNIK: pri deodorántu  
ORODNIK: z deodorántom  

dvojina  
IMENOVALNIK: deodoránta  
RODILNIK: deodorántov tudi deodorȃntov  
DAJALNIK: deodorántoma  
TOŽILNIK: deodoránta  
MESTNIK: pri deodorántih tudi pri deodorȃntih  
ORODNIK: z deodorántoma  

množina  
IMENOVALNIK: deodoránti  
RODILNIK: deodorántov tudi deodorȃntov  
DAJALNIK: deodorántom  
TOŽILNIK: deodoránte  
MESTNIK: pri deodorántih tudi pri deodorȃntih  
ORODNIK: z deodoránti tudi z deodorȃnti  

  
in [deodorȃnt]  
IPA: in [dɛɔdɔɾáːnt]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: deodorȃnt  
RODILNIK: deodorȃnta  
DAJALNIK: deodorȃntu  
TOŽILNIK: deodorȃnt  
MESTNIK: pri deodorȃntu  
ORODNIK: z deodorȃntom  

dvojina  
IMENOVALNIK: deodorȃnta  
RODILNIK: deodorȃntov  

DAJALNIK: deodorȃntoma  
TOŽILNIK: deodorȃnta  
MESTNIK: pri deodorȃntih  
ORODNIK: z deodorȃntoma  

množina  
IMENOVALNIK: deodorȃnti  
RODILNIK: deodorȃntov  
DAJALNIK: deodorȃntom  
TOŽILNIK: deodorȃnte  
MESTNIK: pri deodorȃntih  
ORODNIK: z deodorȃnti  

  
IZVOR  
prevzeto (prek nem. Deodorant) iz it. deodorante 
ali angl. deodorant, iz lat. dē.. ‛od, stran’ + odōrāre 
‛odišaviti’, iz odor ‛duh, vonj’  
  

deréza deréze samostalnik ženskega spola  

[deréza]  
POMEN  

navadno v množini pripomoček z ostrimi konicami, ki se 
pritrdi na čevelj, za hojo po zasneženem, 
poledenelem terenu  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

natakniti (si) dereze  
▪ Zaradi trdega snega, zbitega od plazov, smo še v 
mraku na čevlje nataknili dereze.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
konica, zobje derez | uporaba derez  
▪ Pri plezanju v strmem ledu sprednje zobe derez z 
nogo suvamo in zabadamo v led.  

⏵ priredna zveza  
dereze in cepin  
▪ Pri prečkanju bolj strmih zaledenelih pobočij so 

pomembne dereze in cepin.  
▪▪▪   
▪ Hoje z derezami se moramo učiti, čeprav je na videz 
enostavna in varna.  
▪ Včasih so za hojo po lahkih markiranih poteh dobre 
tudi manjše dereze, ki sicer niso del alpinistične ali 
gorniške opreme.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[deréza]  
IPA: [dɛˈɾeːza]  
ednina  

IMENOVALNIK: deréza  
RODILNIK: deréze  
DAJALNIK: derézi  
TOŽILNIK: derézo  
MESTNIK: pri derézi  
ORODNIK: z derézo  

dvojina  
IMENOVALNIK: derézi  
RODILNIK: deréz  
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DAJALNIK: derézama  
TOŽILNIK: derézi  
MESTNIK: pri derézah  
ORODNIK: z derézama  

množina  
IMENOVALNIK: deréze  
RODILNIK: deréz  
DAJALNIK: derézam  
TOŽILNIK: deréze  
MESTNIK: pri derézah  
ORODNIK: z derézami  

  
TONEMSKO  

[der za]  
IPA: [dɛɾèːzá]  
ednina  

IMENOVALNIK: der za  
RODILNIK: der ze  
DAJALNIK: der zi  
TOŽILNIK: der zo  
MESTNIK: pri der zi  
ORODNIK: z der zo  

dvojina  
IMENOVALNIK: der zi  
RODILNIK: der z  
DAJALNIK: der zama  
TOŽILNIK: der zi  
MESTNIK: pri der zah  
ORODNIK: z der zama  

množina  
IMENOVALNIK: der ze  
RODILNIK: der z  
DAJALNIK: der zam  
TOŽILNIK: der ze  
MESTNIK: pri der zah  
ORODNIK: z der zami  

  
in [der za]  
IPA: in [dɛɾéːzà]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: der za  
RODILNIK: der ze  
DAJALNIK: der zi  
TOŽILNIK: der zo  
MESTNIK: pri der zi  
ORODNIK: z der zo  

dvojina  
IMENOVALNIK: der zi  
RODILNIK: der z  
DAJALNIK: der zama  
TOŽILNIK: der zi  
MESTNIK: pri der zah  
ORODNIK: z der zama  

množina  
IMENOVALNIK: der ze  

RODILNIK: der z  
DAJALNIK: der zam  
TOŽILNIK: der ze  
MESTNIK: pri der zah  
ORODNIK: z der zami  

  
STALNE ZVEZE  
  
avtomatska dereza  

iz planinstva, navadno v množini dereza, ki se spredaj pritrdi 
z zatičem, zadaj s petno vezjo, navadno na trši 
pohodniški čevelj ali čevelj za turno smučanje  
▪ Avtomatske dereze imajo trak z zaponko, s katerim 
ob petni del čevlja pričvrstimo petno vez in nam služi 

tudi kot lovilni trak, da ne izgubimo dereze.  
  
IZVOR  
= nar. hrv., srb. deréza, dèreza ‛rastlina 
Peucedanum’, nar. rus. derezá ‛stepska rastlina z 
močnimi trni’ iz pslov. *dereza ‛trnasta rastlina, 
trnje; nekaj takšnega, kar trga’, verjetno iz *dьrati 
‛trgati’  
  

dezodoránt dezodoránta samostalnik moškega spola  

[dezodoránt]  
POMEN  

kozmetično sredstvo, ki ob nanosu, zlasti pod 
pazduho, zavira, preprečuje nastanek 
neprijetnega telesnega vonja; SIN.: deodorant  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

dezodorant preprečuje, zagotavlja KAJ | dezodorant 

vsebuje KAJ  
▪ Dezodoranti vsebujejo snovi, ki zavirajo razvoj 
bakterij in s tem upočasnjujejo razkrajanje znoja.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
uporabiti, uporabljati dezodorant  
▪ Če se veliko gibljemo, moramo uporabljati 
dezodorante z močnejšim delovanjem.  
▪ Uporabljam zgolj dezodorante brez alkohola in 

ostalih dodatkov.  
⏵ sam. beseda + v + sam. beseda v mestniku  

dezodorant v stiku  
▪ V kolekciji bodo dezodorant v stiku, balzam za po 

britju in kopel za telo in lase.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[dezodoránt]  
IPA: [dɛzɔdɔˈɾaːnt]  
ednina  

IMENOVALNIK: dezodoránt  
RODILNIK: dezodoránta  
DAJALNIK: dezodorántu  
TOŽILNIK: dezodoránt  
MESTNIK: pri dezodorántu  
ORODNIK: z dezodorántom  
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dvojina  
IMENOVALNIK: dezodoránta  
RODILNIK: dezodorántov  
DAJALNIK: dezodorántoma  
TOŽILNIK: dezodoránta  
MESTNIK: pri dezodorántih  
ORODNIK: z dezodorántoma  

množina  
IMENOVALNIK: dezodoránti  
RODILNIK: dezodorántov  
DAJALNIK: dezodorántom  
TOŽILNIK: dezodoránte  
MESTNIK: pri dezodorántih  
ORODNIK: z dezodoránti  

  
TONEMSKO  

[dezodoránt]  
IPA: [dɛzɔdɔɾàːnt]  
ednina  

IMENOVALNIK: dezodoránt  
RODILNIK: dezodoránta  
DAJALNIK: dezodorántu  
TOŽILNIK: dezodoránt  
MESTNIK: pri dezodorántu  
ORODNIK: z dezodorántom  

dvojina  
IMENOVALNIK: dezodoránta  
RODILNIK: dezodorántov tudi dezodorȃntov  
DAJALNIK: dezodorántoma  
TOŽILNIK: dezodoránta  
MESTNIK: pri dezodorántih tudi pri dezodorȃntih  
ORODNIK: z dezodorántoma  

množina  
IMENOVALNIK: dezodoránti  
RODILNIK: dezodorántov tudi dezodorȃntov  
DAJALNIK: dezodorántom  
TOŽILNIK: dezodoránte  
MESTNIK: pri dezodorántih tudi pri dezodorȃntih  
ORODNIK: z dezodoránti tudi z dezodorȃnti  

  
in [dezodorȃnt]  
IPA: in [dɛzɔdɔɾáːnt]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: dezodorȃnt  
RODILNIK: dezodorȃnta  
DAJALNIK: dezodorȃntu  
TOŽILNIK: dezodorȃnt  
MESTNIK: pri dezodorȃntu  
ORODNIK: z dezodorȃntom  

dvojina  
IMENOVALNIK: dezodorȃnta  
RODILNIK: dezodorȃntov  
DAJALNIK: dezodorȃntoma  
TOŽILNIK: dezodorȃnta  
MESTNIK: pri dezodorȃntih  

ORODNIK: z dezodorȃntoma  
množina  

IMENOVALNIK: dezodorȃnti  
RODILNIK: dezodorȃntov  
DAJALNIK: dezodorȃntom  
TOŽILNIK: dezodorȃnte  
MESTNIK: pri dezodorȃntih  
ORODNIK: z dezodorȃnti  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Desodorans iz frc. désodorisant 
iz désodoriser ‛razdišaviti’, iz dés.. ‛raz..’ < lat. dis.. 
+ odōrisāre ‛odišaviti’ iz odor ‛duh, vonj’  
  

dežníkar dežníkarja samostalnik moškega spola  

[dežníkar] in [dəžníkar]  
POMEN  

kdor se ukvarja s popravljanjem, izdelovanjem 
dežnikov  
▪ Razvoj tehnike je povzročil počasno, a vztrajno 
propadanje vrste poklicev, med katere spadajo 
podkovski kovači, kolarji, dežnikarji, vrvarji, sedlarji in 
še nekateri drugi.  
▪ Po vojni je bilo veliko pomanjkanje materiala, zato 
je bil poklic dežnikarja dokaj cenjen, saj so morali vse 

izdelati sami.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[dežníkar] in [dəžníkar]  
IPA: [dɛʒˈniːkaɾ] in [dəʒˈniːkaɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: dežníkar  
RODILNIK: dežníkarja  
DAJALNIK: dežníkarju  
TOŽILNIK: dežníkarja  
MESTNIK: pri dežníkarju  
ORODNIK: z dežníkarjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: dežníkarja  
RODILNIK: dežníkarjev  
DAJALNIK: dežníkarjema  
TOŽILNIK: dežníkarja  
MESTNIK: pri dežníkarjih  
ORODNIK: z dežníkarjema  

množina  
IMENOVALNIK: dežníkarji  
RODILNIK: dežníkarjev  
DAJALNIK: dežníkarjem  
TOŽILNIK: dežníkarje  
MESTNIK: pri dežníkarjih  
ORODNIK: z dežníkarji  

  
TONEMSKO  

[dežnȋkar] in [dəžnȋkar]  
IPA: [dɛʒníːkàɾ] in [dəʒníːkàɾ]  
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ednina  
IMENOVALNIK: dežnȋkar  
RODILNIK: dežnȋkarja  
DAJALNIK: dežnȋkarju  
TOŽILNIK: dežnȋkarja  
MESTNIK: pri dežnȋkarju  
ORODNIK: z dežnȋkarjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: dežnȋkarja  
RODILNIK: dežnȋkarjev  
DAJALNIK: dežnȋkarjema  
TOŽILNIK: dežnȋkarja  
MESTNIK: pri dežnȋkarjih  
ORODNIK: z dežnȋkarjema  

množina  
IMENOVALNIK: dežnȋkarji  
RODILNIK: dežnȋkarjev  
DAJALNIK: dežnȋkarjem  
TOŽILNIK: dežnȋkarje  
MESTNIK: pri dežnȋkarjih  
ORODNIK: z dežnȋkarji  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: dežnikarica  
  
IZVOR  
↑dežnik  
  

dežníkarica dežníkarice samostalnik ženskega spola  

[dežníkarica] in [dəžníkarica]  
POMEN  

1. užitna goba z večjim klobukom z rebrasto 
trosovnico in obročkom na tankem betu; primerjaj lat. 
Macrolepiota procera  
▪ Pred dnevi je v bližnjem gozdu našel dežnikarico 
velikanko, visoko kar 43 centimetrov, ki je tehtala 

46 dekagramov.  
▪ Razmočeno ali izsušeno zeleno mušnico lahko 
nepazljivi gobar mimogrede zamenja s staro 

dežnikarico.  

1.1. ta goba kot hrana, jed  
▪ Za sočno začetno jed si privoščite na žaru pečeno 

dežnikarico.  
▪ Dežnikarice očistimo, operemo in narežemo na 
rezance.  

2. ženska, ki se ukvarja s popravljanjem, 
izdelovanjem dežnikov  
▪ Čeprav je bil poklic dežnikarice negotov, ji je obrt 
skozi leta tako prirasla k srcu, da se je na koncu 

odločila za to pot.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[dežníkarica] in [dəžníkarica]  
IPA: [dɛʒˈniːkaɾiʦa] in [dəʒˈniːkaɾiʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: dežníkarica  
RODILNIK: dežníkarice  
DAJALNIK: dežníkarici  
TOŽILNIK: dežníkarico  
MESTNIK: pri dežníkarici  
ORODNIK: z dežníkarico  

dvojina  
IMENOVALNIK: dežníkarici  
RODILNIK: dežníkaric  
DAJALNIK: dežníkaricama  
TOŽILNIK: dežníkarici  
MESTNIK: pri dežníkaricah  
ORODNIK: z dežníkaricama  

množina  
IMENOVALNIK: dežníkarice  
RODILNIK: dežníkaric  
DAJALNIK: dežníkaricam  
TOŽILNIK: dežníkarice  
MESTNIK: pri dežníkaricah  
ORODNIK: z dežníkaricami  

  
TONEMSKO  

[dežnȋkarica] in [dəžnȋkarica]  
IPA: [dɛʒníːkàɾiʦa] in [dəʒníːkàɾiʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: dežnȋkarica  
RODILNIK: dežnȋkarice  
DAJALNIK: dežnȋkarici  
TOŽILNIK: dežnȋkarico  
MESTNIK: pri dežnȋkarici  
ORODNIK: z dežnȋkarico  

dvojina  
IMENOVALNIK: dežnȋkarici  
RODILNIK: dežnȋkaric  
DAJALNIK: dežnȋkaricama  
TOŽILNIK: dežnȋkarici  
MESTNIK: pri dežnȋkaricah  
ORODNIK: z dežnȋkaricama  

množina  
IMENOVALNIK: dežnȋkarice  
RODILNIK: dežnȋkaric  
DAJALNIK: dežnȋkaricam  
TOŽILNIK: dežnȋkarice  
MESTNIK: pri dežnȋkaricah  
ORODNIK: z dežnȋkaricami  

  
IZVOR  
↑dežnik  
  

dietétičarka dietétičarke samostalnik ženskega spola  

[dijetétičarka]  
POMEN  

strokovnjakinja za dietetiko; SIN.: dietologinja  
▪ Jedilnike za individualne diete za vsak dan sproti 
pripravlja dietetičarka.  
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▪ Dietetičarka jim svetuje, da si naredijo pogrinjek, da 
jedo počasi in si hrano razdelijo na več manjših 
obrokov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[dijetétičarka]  
IPA: [dijɛˈteːtiʧaɾka]  
ednina  

IMENOVALNIK: dietétičarka  
RODILNIK: dietétičarke  
DAJALNIK: dietétičarki  
TOŽILNIK: dietétičarko  
MESTNIK: pri dietétičarki  
ORODNIK: z dietétičarko  

dvojina  
IMENOVALNIK: dietétičarki  
RODILNIK: dietétičark  
DAJALNIK: dietétičarkama  
TOŽILNIK: dietétičarki  
MESTNIK: pri dietétičarkah  
ORODNIK: z dietétičarkama  

množina  
IMENOVALNIK: dietétičarke  
RODILNIK: dietétičark  
DAJALNIK: dietétičarkam  
TOŽILNIK: dietétičarke  
MESTNIK: pri dietétičarkah  
ORODNIK: z dietétičarkami  

  
TONEMSKO  

[dijet tičarka]  
IPA: [dijɛtèːtíʧaɾka]  
ednina  

IMENOVALNIK: diet tičarka  
RODILNIK: diet tičarke  
DAJALNIK: diet tičarki  
TOŽILNIK: diet tičarko  
MESTNIK: pri diet tičarki  
ORODNIK: z diet tičarko  

dvojina  
IMENOVALNIK: diet tičarki  
RODILNIK: diet tičark  
DAJALNIK: diet tičarkama  
TOŽILNIK: diet tičarki  
MESTNIK: pri diet tičarkah  
ORODNIK: z diet tičarkama  

množina  
IMENOVALNIK: diet tičarke  
RODILNIK: diet tičark  
DAJALNIK: diet tičarkam  
TOŽILNIK: diet tičarke  
MESTNIK: pri diet tičarkah  
ORODNIK: z diet tičarkami  

  
STALNE ZVEZE  

  
klinična dietetičarka  

strokovnjakinja za klinično dietetiko  
▪ Klinična dietetičarka bolniku pripravi konkreten 
predlog o vnašanju hranil in ga navadno tudi naroči 
na kontrolo.  
  
IZVOR  
↑dietetik  
  

dietétični dietétična dietétično pridevnik  

[dijetétični]  
POMEN  

1. ki je v zvezi z dietetiki ali dietetiko  
▪ Stališče nekaterih dietetičnih organizacij je, da je 
izključitev mesa iz jedilnika ne samo mogoča, pač pa 
celo zdrava.  

2. ki je namenjen za dieto  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

dietetični dodatek, izdelek, pripravek | dietetična 

hrana, prehrana | dietetično živilo  
▪ Zaradi veliko škroba in kalija je riž priporočljiv kot 
dietetična hrana pri prebavnih motnjah.  
▪ Poskrbite, da bo v vaši prehrani več česna ter 
uporabljajte dietetične pripravke z nadomestki 
antioksidantov, ki pomagajo obrambnemu 
mehanizmu telesa.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[dijetétični]  
IPA: [dijɛˈteːtiʧni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dietétični  
RODILNIK: dietétičnega  
DAJALNIK: dietétičnemu  
TOŽILNIK: dietétični  

živo dietétičnega  
MESTNIK: pri dietétičnem  
ORODNIK: z dietétičnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: dietétična  
RODILNIK: dietétičnih  
DAJALNIK: dietétičnima  
TOŽILNIK: dietétična  
MESTNIK: pri dietétičnih  
ORODNIK: z dietétičnima  

množina  
IMENOVALNIK: dietétični  
RODILNIK: dietétičnih  
DAJALNIK: dietétičnim  
TOŽILNIK: dietétične  
MESTNIK: pri dietétičnih  
ORODNIK: z dietétičnimi  
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ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dietétična  
RODILNIK: dietétične  
DAJALNIK: dietétični  
TOŽILNIK: dietétično  
MESTNIK: pri dietétični  
ORODNIK: z dietétično  

dvojina  
IMENOVALNIK: dietétični  
RODILNIK: dietétičnih  
DAJALNIK: dietétičnima  
TOŽILNIK: dietétični  
MESTNIK: pri dietétičnih  
ORODNIK: z dietétičnima  

množina  
IMENOVALNIK: dietétične  
RODILNIK: dietétičnih  
DAJALNIK: dietétičnim  
TOŽILNIK: dietétične  
MESTNIK: pri dietétičnih  
ORODNIK: z dietétičnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dietétično  
RODILNIK: dietétičnega  
DAJALNIK: dietétičnemu  
TOŽILNIK: dietétično  
MESTNIK: pri dietétičnem  
ORODNIK: z dietétičnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: dietétični  
RODILNIK: dietétičnih  
DAJALNIK: dietétičnima  
TOŽILNIK: dietétični  
MESTNIK: pri dietétičnih  
ORODNIK: z dietétičnima  

množina  
IMENOVALNIK: dietétična  
RODILNIK: dietétičnih  
DAJALNIK: dietétičnim  
TOŽILNIK: dietétična  
MESTNIK: pri dietétičnih  
ORODNIK: z dietétičnimi  

  
TONEMSKO  

[dijet tični]  
IPA: [dijɛtèːtíʧni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: diet tični  
RODILNIK: diet tičnega  
DAJALNIK: diet tičnemu  
TOŽILNIK: diet tični  

živo diet tičnega  

MESTNIK: pri diet tičnem  
ORODNIK: z diet tičnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: diet tična  
RODILNIK: diet tičnih  
DAJALNIK: diet tičnima  
TOŽILNIK: diet tična  
MESTNIK: pri diet tičnih  
ORODNIK: z diet tičnima  

množina  
IMENOVALNIK: diet tični  
RODILNIK: diet tičnih  
DAJALNIK: diet tičnim  
TOŽILNIK: diet tične  
MESTNIK: pri diet tičnih  
ORODNIK: z diet tičnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: diet tična  
RODILNIK: diet tične  
DAJALNIK: diet tični  
TOŽILNIK: diet tično  
MESTNIK: pri diet tični  
ORODNIK: z diet tično  

dvojina  
IMENOVALNIK: diet tični  
RODILNIK: diet tičnih  
DAJALNIK: diet tičnima  
TOŽILNIK: diet tični  
MESTNIK: pri diet tičnih  
ORODNIK: z diet tičnima  

množina  
IMENOVALNIK: diet tične  
RODILNIK: diet tičnih  
DAJALNIK: diet tičnim  
TOŽILNIK: diet tične  
MESTNIK: pri diet tičnih  
ORODNIK: z diet tičnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: diet tično  
RODILNIK: diet tičnega  
DAJALNIK: diet tičnemu  
TOŽILNIK: diet tično  
MESTNIK: pri diet tičnem  
ORODNIK: z diet tičnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: diet tični  
RODILNIK: diet tičnih  
DAJALNIK: diet tičnima  
TOŽILNIK: diet tični  
MESTNIK: pri diet tičnih  
ORODNIK: z diet tičnima  

množina  
IMENOVALNIK: diet tična  
RODILNIK: diet tičnih  
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DAJALNIK: diet tičnim  
TOŽILNIK: diet tična  
MESTNIK: pri diet tičnih  
ORODNIK: z diet tičnimi  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. diätetisch iz ↑dietetika  
  

dietétik dietétika samostalnik moškega spola  

[dijetétik]  
POMEN  

strokovnjak za dietetiko; SIN.: dietolog  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

dietetiki priporočajo, svetujejo  
▪ Zelena listnata zelenjava je vir dobrega zdravja, 
zato jo priporočajo zdravniki, dietetiki in drugi 
strokovnjaki za prehrano.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
usposobljen dietetik  
▪ Pri hudi debelosti mora hujšanje nadzorovati 

zdravnik ali usposobljen dietetik.  
▪▪▪   
▪ Če imate težave pri oblikovanju primernega 
jedilnika, povprašajte dietetika, ki ima poglobljeno 
znanje o hranilnih vidikih živil in o tem, kaj lahko jeste 

in česa ne.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[dijetétik]  
IPA: [dijɛˈteːtik]  
ednina  

IMENOVALNIK: dietétik  
RODILNIK: dietétika  
DAJALNIK: dietétiku  
TOŽILNIK: dietétika  
MESTNIK: pri dietétiku  
ORODNIK: z dietétikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: dietétika  
RODILNIK: dietétikov  
DAJALNIK: dietétikoma  
TOŽILNIK: dietétika  
MESTNIK: pri dietétikih  
ORODNIK: z dietétikoma  

množina  
IMENOVALNIK: dietétiki  
RODILNIK: dietétikov  
DAJALNIK: dietétikom  
TOŽILNIK: dietétike  
MESTNIK: pri dietétikih  
ORODNIK: z dietétiki  

  
TONEMSKO  

[dijet tik]  
IPA: [dijɛtèːtík]  

ednina  
IMENOVALNIK: diet tik  
RODILNIK: diet tika  
DAJALNIK: diet tiku  
TOŽILNIK: diet tika  
MESTNIK: pri diet tiku  
ORODNIK: z diet tikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: diet tika  
RODILNIK: diet tikov tudi diet tikov  
DAJALNIK: diet tikoma  
TOŽILNIK: diet tika  
MESTNIK: pri diet tikih tudi pri diet tikih  
ORODNIK: z diet tikoma  

množina  
IMENOVALNIK: diet tiki  
RODILNIK: diet tikov tudi diet tikov  
DAJALNIK: diet tikom  
TOŽILNIK: diet tike  
MESTNIK: pri diet tikih tudi pri diet tikih  
ORODNIK: z diet tiki tudi z diet tiki  

  
STALNE ZVEZE  
  
klinični dietetik  

strokovnjak za klinično dietetiko  
▪ Skupaj s kliničnim dietetikom ali zdravnikom boste 

določili dneve, ko boste vodili prehranski dnevnik.  
  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: dietetičarka  
  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Diätetiker iz ↑dietetika  
  

dietétika dietétike samostalnik ženskega spola  

[dijetétika]  
POMEN  

1. dejavnost, ki se ukvarja z načrtovanjem 
ustreznega prehranjevanja posameznika, 
navadno bolnika, glede na njegovo zdravstveno 
stanje, prehranjevalne navade  
▪ Ajda ima visoko hranilno vrednost, zato je zelo 
cenjena v dietetiki.  
▪ V sodobni dietetiki velja priporočilo, naj bolnik 
opazuje svoje počutje in ugotovi, katera živila mu 
delajo težave.  

1.1. veda o tej dejavnosti ali študij te vede; SIN.: 

dietologija  
▪ Je avtor številnih strokovnih člankov in knjig o 

dietetiki.  
▪ Večina strokovnjakov za dietetiko dela v 
bolnišnicah, kjer skrbijo za prehrano bolnikov.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
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JAKOSTNO  
[dijetétika]  
IPA: [dijɛˈteːtika]  
ednina  

IMENOVALNIK: dietétika  
RODILNIK: dietétike  
DAJALNIK: dietétiki  
TOŽILNIK: dietétiko  
MESTNIK: pri dietétiki  
ORODNIK: z dietétiko  

dvojina  
IMENOVALNIK: dietétiki  
RODILNIK: dietétik  
DAJALNIK: dietétikama  
TOŽILNIK: dietétiki  
MESTNIK: pri dietétikah  
ORODNIK: z dietétikama  

množina  
IMENOVALNIK: dietétike  
RODILNIK: dietétik  
DAJALNIK: dietétikam  
TOŽILNIK: dietétike  
MESTNIK: pri dietétikah  
ORODNIK: z dietétikami  

  
TONEMSKO  

[dijet tika]  
IPA: [dijɛtèːtíka]  
ednina  

IMENOVALNIK: diet tika  
RODILNIK: diet tike  
DAJALNIK: diet tiki  
TOŽILNIK: diet tiko  
MESTNIK: pri diet tiki  
ORODNIK: z diet tiko  

dvojina  
IMENOVALNIK: diet tiki  
RODILNIK: diet tik  
DAJALNIK: diet tikama  
TOŽILNIK: diet tiki  
MESTNIK: pri diet tikah  
ORODNIK: z diet tikama  

množina  
IMENOVALNIK: diet tike  
RODILNIK: diet tik  
DAJALNIK: diet tikam  
TOŽILNIK: diet tike  
MESTNIK: pri diet tikah  
ORODNIK: z diet tikami  

  
STALNE ZVEZE  
  
klinična dietetika  

veda, ki se ukvarja z načrtovanjem, 
nadzorovanjem, ocenjevanjem prehranskih 
programov bolnikov  

▪ S specialistko klinične dietetike smo se pogovarjali o 
uravnoteženi prehrani.  
  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Diätetik in nlat. (ars) diaetetica 
‛veda o prehranjevanju’ iz gr. diaitētikḗ (téchnē), 
glej ↑dieta  
  

dietológ dietológa samostalnik moškega spola  

[dijetolók dijetológa]  
POMEN  

strokovnjak za dietologijo; SIN.: dietetik  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

dietologi priporočajo  
▪ Zdravniki in dietologi priporočajo vsakodnevno 

pitje zelenega čaja.  
▪ Prehranski strokovnjaki in dietologi ugotavljajo, da 
sta čas in pogostost uživanja hrane praviloma 

pomembnejša od njene energetske vrednosti.  
▪▪▪   
▪ Večina dietologov se strinja, da je pisanje dnevnika 
eden najučinkovitejših pripomočkov pri hujšanju.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[dijetolók dijetológa]  
IPA: [dijɛtɔˈloːk dijɛtɔˈloːga]  
ednina  

IMENOVALNIK: dietológ  
RODILNIK: dietológa  
DAJALNIK: dietológu  
TOŽILNIK: dietológa  
MESTNIK: pri dietológu  
ORODNIK: z dietológom  

dvojina  
IMENOVALNIK: dietológa  
RODILNIK: dietológov  
DAJALNIK: dietológoma  
TOŽILNIK: dietológa  
MESTNIK: pri dietológih  
ORODNIK: z dietológoma  

množina  
IMENOVALNIK: dietológi  
RODILNIK: dietológov  
DAJALNIK: dietológom  
TOŽILNIK: dietológe  
MESTNIK: pri dietológih  
ORODNIK: z dietológi  

  
TONEMSKO  

[dijetol k dijetol ga]  
IPA: [dijɛtɔlóːk dijɛtɔlóːgà]  
ednina  

IMENOVALNIK: dietol g  
RODILNIK: dietol ga  
DAJALNIK: dietol gu  
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TOŽILNIK: dietol ga  
MESTNIK: pri dietol gu  
ORODNIK: z dietol gom  

dvojina  
IMENOVALNIK: dietol ga  
RODILNIK: dietol gov  
DAJALNIK: dietol goma  
TOŽILNIK: dietol ga  
MESTNIK: pri dietol gih  
ORODNIK: z dietol goma  

množina  
IMENOVALNIK: dietol gi  
RODILNIK: dietol gov  
DAJALNIK: dietol gom  
TOŽILNIK: dietol ge  
MESTNIK: pri dietol gih  
ORODNIK: z dietol gi  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: dietologinja  
  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Diätologe iz ↑dietologija  
  

dietologíja dietologíje samostalnik ženskega spola  

[dijetologíja]  
POMEN  

veda o načrtovanju ustreznega prehranjevanja 
posameznika, navadno bolnika, glede na njegovo 
zdravstveno stanje, prehranjevalne navade, ali 
študij te vede; SIN.: dietetika  
▪ Medtem ko privrženci izločevalnih diet v svojem 
prehranjevalnem režimu vidijo le pozitivne učinke, pa 
se nekateri nutricionisti in znanstveniki s področja 

dietologije s tem ne strinjajo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[dijetologíja]  
IPA: [dijɛtɔlɔˈgiːja]  
ednina  

IMENOVALNIK: dietologíja  
RODILNIK: dietologíje  
DAJALNIK: dietologíji  
TOŽILNIK: dietologíjo  
MESTNIK: pri dietologíji  
ORODNIK: z dietologíjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: dietologíji  
RODILNIK: dietologíj  
DAJALNIK: dietologíjama  
TOŽILNIK: dietologíji  
MESTNIK: pri dietologíjah  
ORODNIK: z dietologíjama  

množina  
IMENOVALNIK: dietologíje  

RODILNIK: dietologíj  
DAJALNIK: dietologíjam  
TOŽILNIK: dietologíje  
MESTNIK: pri dietologíjah  
ORODNIK: z dietologíjami  

  
TONEMSKO  

[dijetologȋja]  
IPA: [dijɛtɔlɔgíːjà]  
ednina  

IMENOVALNIK: dietologȋja  
RODILNIK: dietologȋje  
DAJALNIK: dietologȋji  
TOŽILNIK: dietologȋjo  
MESTNIK: pri dietologȋji  
ORODNIK: z dietologȋjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: dietologȋji  
RODILNIK: dietologȋj  
DAJALNIK: dietologȋjama  
TOŽILNIK: dietologȋji  
MESTNIK: pri dietologȋjah  
ORODNIK: z dietologȋjama  

množina  
IMENOVALNIK: dietologȋje  
RODILNIK: dietologȋj  
DAJALNIK: dietologȋjam  
TOŽILNIK: dietologȋje  
MESTNIK: pri dietologȋjah  
ORODNIK: z dietologȋjami  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Diätologie, angl. dietology, iz 
↑dieta + gr. ..logía iz lógos ‛beseda, govor’  
  

dietológinja dietológinje samostalnik ženskega spola  

[dijetológinja]  
POMEN  

strokovnjakinja za dietologijo; SIN.: dietetičarka  
▪ Poleg merjenja vsebnosti različnih snovi v krvi 
udeleženci izpolnijo individualni vprašalnik o 
prehranjevalnih navadah, nato pa jim svetuje 

dietologinja.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[dijetológinja]  
IPA: [dijɛtɔˈloːginja]  
ednina  

IMENOVALNIK: dietológinja  
RODILNIK: dietológinje  
DAJALNIK: dietológinji  
TOŽILNIK: dietológinjo  
MESTNIK: pri dietológinji  
ORODNIK: z dietológinjo  

dvojina  
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IMENOVALNIK: dietológinji  
RODILNIK: dietológinj  
DAJALNIK: dietológinjama  
TOŽILNIK: dietológinji  
MESTNIK: pri dietológinjah  
ORODNIK: z dietológinjama  

množina  
IMENOVALNIK: dietológinje  
RODILNIK: dietológinj  
DAJALNIK: dietológinjam  
TOŽILNIK: dietológinje  
MESTNIK: pri dietológinjah  
ORODNIK: z dietológinjami  

  
TONEMSKO  

[dijetol ginja]  
IPA: [dijɛtɔlóːgìnja]  
ednina  

IMENOVALNIK: dietol ginja  
RODILNIK: dietol ginje  
DAJALNIK: dietol ginji  
TOŽILNIK: dietol ginjo  
MESTNIK: pri dietol ginji  
ORODNIK: z dietol ginjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: dietol ginji  
RODILNIK: dietol ginj  
DAJALNIK: dietol ginjama  
TOŽILNIK: dietol ginji  
MESTNIK: pri dietol ginjah  
ORODNIK: z dietol ginjama  

množina  
IMENOVALNIK: dietol ginje  
RODILNIK: dietol ginj  
DAJALNIK: dietol ginjam  
TOŽILNIK: dietol ginje  
MESTNIK: pri dietol ginjah  
ORODNIK: z dietol ginjami  

  
IZVOR  
↑dietolog  
  

dínarski dínarska dínarsko pridevnik  

[dínarski]  
POMEN  

1. ki je v zvezi z Dinarskim gorstvom  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

dinarski svet | dinarska smer | dinarske strukture | 

dinarsko območje  
▪ Obiskovalci so si na koncu ogledali tudi kratek 
dokumentarni film, ki je predstavil dinarski svet in 
njegove prebivalce.  
▪ Eden najbolj znanih endemitov dinarskega 

območja je človeška ribica.  

▪ Večina območja leži na kraškem terenu, ki je 
razgiban s številnimi gorskimi grebeni in kraškimi 
dolinami značilne dinarske smeri.  

⏵ priredna zveza  
dinarski in alpski  
▪ Slovenski primorski svet ima na glede na bližino 
alpskega in dinarskega sveta blažje podnebje.  

1.1. ki se nahaja na območju Dinarskega 
gorstva  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

dinarski gozd | dinarska planota, pregrada | 

dinarska populacija  
▪ Na dinarskih pregradah so se nekaj dni vztrajno 
bohotili oblaki.  
▪ Medvedi v Sloveniji predstavljajo zgolj skrajno 
zahodni del mnogo večje dinarske populacije.  
▪ Prebiralno gospodarjenje je že več kot stoletje 
prisotno v dinarskih gozdovih jelke in bukve, še 
dlje pa v gozdovih smreke in jelke na 

nekarbonatnih podlagah.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[dínarski]  
IPA: [ˈdiːnaɾski]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dínarski  
RODILNIK: dínarskega  
DAJALNIK: dínarskemu  
TOŽILNIK: dínarski  

živo dínarskega  
MESTNIK: pri dínarskem  
ORODNIK: z dínarskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: dínarska  
RODILNIK: dínarskih  
DAJALNIK: dínarskima  
TOŽILNIK: dínarska  
MESTNIK: pri dínarskih  
ORODNIK: z dínarskima  

množina  
IMENOVALNIK: dínarski  
RODILNIK: dínarskih  
DAJALNIK: dínarskim  
TOŽILNIK: dínarske  
MESTNIK: pri dínarskih  
ORODNIK: z dínarskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dínarska  
RODILNIK: dínarske  
DAJALNIK: dínarski  
TOŽILNIK: dínarsko  
MESTNIK: pri dínarski  



100 

 

ORODNIK: z dínarsko  
dvojina  

IMENOVALNIK: dínarski  
RODILNIK: dínarskih  
DAJALNIK: dínarskima  
TOŽILNIK: dínarski  
MESTNIK: pri dínarskih  
ORODNIK: z dínarskima  

množina  
IMENOVALNIK: dínarske  
RODILNIK: dínarskih  
DAJALNIK: dínarskim  
TOŽILNIK: dínarske  
MESTNIK: pri dínarskih  
ORODNIK: z dínarskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dínarsko  
RODILNIK: dínarskega  
DAJALNIK: dínarskemu  
TOŽILNIK: dínarsko  
MESTNIK: pri dínarskem  
ORODNIK: z dínarskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: dínarski  
RODILNIK: dínarskih  
DAJALNIK: dínarskima  
TOŽILNIK: dínarski  
MESTNIK: pri dínarskih  
ORODNIK: z dínarskima  

množina  
IMENOVALNIK: dínarska  
RODILNIK: dínarskih  
DAJALNIK: dínarskim  
TOŽILNIK: dínarska  
MESTNIK: pri dínarskih  
ORODNIK: z dínarskimi  

  
TONEMSKO  

[dȋnarski]  
IPA: [díːnàɾski]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dȋnarski  
RODILNIK: dȋnarskega  
DAJALNIK: dȋnarskemu  
TOŽILNIK: dȋnarski  

živo dȋnarskega  
MESTNIK: pri dȋnarskem  
ORODNIK: z dȋnarskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: dȋnarska  
RODILNIK: dȋnarskih  
DAJALNIK: dȋnarskima  
TOŽILNIK: dȋnarska  

MESTNIK: pri dȋnarskih  
ORODNIK: z dȋnarskima  

množina  
IMENOVALNIK: dȋnarski  
RODILNIK: dȋnarskih  
DAJALNIK: dȋnarskim  
TOŽILNIK: dȋnarske  
MESTNIK: pri dȋnarskih  
ORODNIK: z dȋnarskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dȋnarska  
RODILNIK: dȋnarske  
DAJALNIK: dȋnarski  
TOŽILNIK: dȋnarsko  
MESTNIK: pri dȋnarski  
ORODNIK: z dȋnarsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: dȋnarski  
RODILNIK: dȋnarskih  
DAJALNIK: dȋnarskima  
TOŽILNIK: dȋnarski  
MESTNIK: pri dȋnarskih  
ORODNIK: z dȋnarskima  

množina  
IMENOVALNIK: dȋnarske  
RODILNIK: dȋnarskih  
DAJALNIK: dȋnarskim  
TOŽILNIK: dȋnarske  
MESTNIK: pri dȋnarskih  
ORODNIK: z dȋnarskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dȋnarsko  
RODILNIK: dȋnarskega  
DAJALNIK: dȋnarskemu  
TOŽILNIK: dȋnarsko  
MESTNIK: pri dȋnarskem  
ORODNIK: z dȋnarskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: dȋnarski  
RODILNIK: dȋnarskih  
DAJALNIK: dȋnarskima  
TOŽILNIK: dȋnarski  
MESTNIK: pri dȋnarskih  
ORODNIK: z dȋnarskima  

množina  
IMENOVALNIK: dȋnarska  
RODILNIK: dȋnarskih  
DAJALNIK: dȋnarskim  
TOŽILNIK: dȋnarska  
MESTNIK: pri dȋnarskih  
ORODNIK: z dȋnarskimi  

  
IZVOR  
po hrvaški in bosenski gori Dinara  
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doajên doajêna in doajén doajéna; in doyen 

samostalnik moškega spola  
[doajên] in [doajén]  
POMEN  

1. najstarejši, najbolj izkušen član skupine, 
zbora, zlasti diplomatskega  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ V imenu diplomatov je v slovenščini spregovoril 

doajen diplomatskega zbora.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Veleposlanik z najdaljšim stažem v Sloveniji in 
bodoči doajen naj bi bil po naših podatkih 
veleposlanik Republike Češke.  

▪▪▪   
▪ Po pravilu se zaradi informiranja o pravilih 
ceremonialov in drugih običajih države na doajena 
obrnejo vsi novo prispeli šefi diplomatskih misij.  

1.1. ekspresivno kdor je zaradi svoje starosti, 
izkušenj zelo ugleden, spoštovan član kake 
skupine, strokovnjak na določenem področju  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Svetovni doajen trženja pravi, da je vsakemu 
tržniku prvi vir informacij o trženju na voljo v 
podjetju.  

▪▪▪   
▪ Olimpijsko gibanje je s Štukljem izgubilo doajena 
olimpijskih šampionov sveta.  
▪ Osebni intervju je namenjen doajenu holivudskih 
scenaristov, ki ima za sabo 50 let kariere.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[doajên]  
IPA: [dɔaˈjɛːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: doajên  
RODILNIK: doajêna  
DAJALNIK: doajênu  
TOŽILNIK: doajêna  
MESTNIK: pri doajênu  
ORODNIK: z doajênom  

dvojina  
IMENOVALNIK: doajêna  
RODILNIK: doajênov  
DAJALNIK: doajênoma  
TOŽILNIK: doajêna  
MESTNIK: pri doajênih  
ORODNIK: z doajênoma  

množina  
IMENOVALNIK: doajêni  
RODILNIK: doajênov  
DAJALNIK: doajênom  
TOŽILNIK: doajêne  
MESTNIK: pri doajênih  
ORODNIK: z doajêni  

  
in [doajén]  
IPA: in [dɔaˈjeːn]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: doajén  
RODILNIK: doajéna  
DAJALNIK: doajénu  
TOŽILNIK: doajéna  
MESTNIK: pri doajénu  
ORODNIK: z doajénom  

dvojina  
IMENOVALNIK: doajéna  
RODILNIK: doajénov  
DAJALNIK: doajénoma  
TOŽILNIK: doajéna  
MESTNIK: pri doajénih  
ORODNIK: z doajénoma  

množina  
IMENOVALNIK: doajéni  
RODILNIK: doajénov  
DAJALNIK: doajénom  
TOŽILNIK: doajéne  
MESTNIK: pri doajénih  
ORODNIK: z doajéni  

  
TONEMSKO  

[doajȇn]  
IPA: [dɔaj ːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: doajȇn  
RODILNIK: doajȇna  
DAJALNIK: doajȇnu  
TOŽILNIK: doajȇna  
MESTNIK: pri doajȇnu  
ORODNIK: z doajȇnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: doajȇna  
RODILNIK: doajȇnov  
DAJALNIK: doajȇnoma  
TOŽILNIK: doajȇna  
MESTNIK: pri doajȇnih  
ORODNIK: z doajȇnoma  

množina  
IMENOVALNIK: doajȇni  
RODILNIK: doajȇnov  
DAJALNIK: doajȇnom  
TOŽILNIK: doajȇne  
MESTNIK: pri doajȇnih  
ORODNIK: z doajȇni  

  
in [doaj n]  
IPA: in [dɔajéːn]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: doaj n  
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RODILNIK: doaj na  
DAJALNIK: doaj nu  
TOŽILNIK: doaj na  
MESTNIK: pri doaj nu  
ORODNIK: z doaj nom  

dvojina  
IMENOVALNIK: doaj na  
RODILNIK: doaj nov  
DAJALNIK: doaj noma  
TOŽILNIK: doaj na  
MESTNIK: pri doaj nih  
ORODNIK: z doaj noma  

množina  
IMENOVALNIK: doaj ni  
RODILNIK: doaj nov  
DAJALNIK: doaj nom  
TOŽILNIK: doaj ne  
MESTNIK: pri doaj nih  
ORODNIK: z doaj ni  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: doajenka  
  
IZVOR  
↑doyen  
  

doajênka doajênke in doajénka doajénke samostalnik 

ženskega spola  
[doajênka] in [doajénka]  
POMEN  

1. najstarejša, najbolj izkušena članica skupine, 
zbora, zlasti diplomatskega  
▪ Je doajenka diplomatskega zbora na Hrvaškem.  
▪ Doajenka tiskovnega korpusa v Beli hiši že iz časov 
Kennedyjevega predsedovanja poroča o najvišji službi 
v državi.  

1.1. ekspresivno ženska, ki je zaradi svoje starosti, 
izkušenj zelo ugledna, spoštovana članica kake 
skupine, strokovnjakinja na določenem 
področju  
▪ Na podlagi Lavrinovega prevoda je roman prevedla 
doajenka ruske slovenistike.  
▪ Louise Bourgeois (1911) je svojevrstna doajenka 

ženske pisave v umetnosti 2. polovice 20. stoletja.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[doajênka]  
IPA: [dɔaˈjɛːŋka]  
ednina  

IMENOVALNIK: doajênka  
RODILNIK: doajênke  
DAJALNIK: doajênki  
TOŽILNIK: doajênko  
MESTNIK: pri doajênki  

ORODNIK: z doajênko  
dvojina  

IMENOVALNIK: doajênki  
RODILNIK: doajênk  
DAJALNIK: doajênkama  
TOŽILNIK: doajênki  
MESTNIK: pri doajênkah  
ORODNIK: z doajênkama  

množina  
IMENOVALNIK: doajênke  
RODILNIK: doajênk  
DAJALNIK: doajênkam  
TOŽILNIK: doajênke  
MESTNIK: pri doajênkah  
ORODNIK: z doajênkami  

  
in [doajénka]  
IPA: in [dɔaˈjeːŋka]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: doajénka  
RODILNIK: doajénke  
DAJALNIK: doajénki  
TOŽILNIK: doajénko  
MESTNIK: pri doajénki  
ORODNIK: z doajénko  

dvojina  
IMENOVALNIK: doajénki  
RODILNIK: doajénk  
DAJALNIK: doajénkama  
TOŽILNIK: doajénki  
MESTNIK: pri doajénkah  
ORODNIK: z doajénkama  

množina  
IMENOVALNIK: doajénke  
RODILNIK: doajénk  
DAJALNIK: doajénkam  
TOŽILNIK: doajénke  
MESTNIK: pri doajénkah  
ORODNIK: z doajénkami  

  
TONEMSKO  

[doajȇnka]  
IPA: [dɔaj ːŋkà]  
ednina  

IMENOVALNIK: doajȇnka  
RODILNIK: doajȇnke  
DAJALNIK: doajȇnki  
TOŽILNIK: doajȇnko  
MESTNIK: pri doajȇnki  
ORODNIK: z doajȇnko  

dvojina  
IMENOVALNIK: doajȇnki  
RODILNIK: doajȇnk  
DAJALNIK: doajȇnkama  
TOŽILNIK: doajȇnki  
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MESTNIK: pri doajȇnkah  
ORODNIK: z doajȇnkama  

množina  
IMENOVALNIK: doajȇnke  
RODILNIK: doajȇnk  
DAJALNIK: doajȇnkam  
TOŽILNIK: doajȇnke  
MESTNIK: pri doajȇnkah  
ORODNIK: z doajȇnkami  

  
in [doaj nka]  
IPA: in [dɔajéːŋkà]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: doaj nka  
RODILNIK: doaj nke  
DAJALNIK: doaj nki  
TOŽILNIK: doaj nko  
MESTNIK: pri doaj nki  
ORODNIK: z doaj nko  

dvojina  
IMENOVALNIK: doaj nki  
RODILNIK: doaj nk  
DAJALNIK: doaj nkama  
TOŽILNIK: doaj nki  
MESTNIK: pri doaj nkah  
ORODNIK: z doaj nkama  

množina  
IMENOVALNIK: doaj nke  
RODILNIK: doaj nk  
DAJALNIK: doaj nkam  
TOŽILNIK: doaj nke  
MESTNIK: pri doaj nkah  
ORODNIK: z doaj nkami  

  
IZVOR  
↑doajen  
  

doktoránd doktoránda samostalnik moškega spola  

[doktoránt doktoránda]  
POMEN  

1. študent doktorskega študija; SIN.: doktorant  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ Doktorand bo pridobil sposobnost uporabe 
sodobnih metod in postopkov pri reševanju 
raziskovalno-razvojnih problemov.  

▪▪▪   
▪ Fundacija večkrat na leto objavlja različne razpise za 
štipendije mladim doktorandom in doktorjem 
znanosti.  

2. kdor je zaključil doktorski študij; SIN.: doktorant  
▪ Je diplomant in doktorand naše fakultete, ki že vrsto 
let gradi uspešno raziskovalno kariero v tujini.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[doktoránt doktoránda]  
IPA: [dɔktɔˈɾaːnt dɔktɔˈɾaːnda]  
ednina  

IMENOVALNIK: doktoránd  
RODILNIK: doktoránda  
DAJALNIK: doktorándu  
TOŽILNIK: doktoránda  
MESTNIK: pri doktorándu  
ORODNIK: z doktorándom  

dvojina  
IMENOVALNIK: doktoránda  
RODILNIK: doktorándov  
DAJALNIK: doktorándoma  
TOŽILNIK: doktoránda  
MESTNIK: pri doktorándih  
ORODNIK: z doktorándoma  

množina  
IMENOVALNIK: doktorándi  
RODILNIK: doktorándov  
DAJALNIK: doktorándom  
TOŽILNIK: doktoránde  
MESTNIK: pri doktorándih  
ORODNIK: z doktorándi  

  
TONEMSKO  

[doktoránt doktoránda]  
IPA: [dɔktɔɾàːnt dɔktɔɾàːntá]  
ednina  

IMENOVALNIK: doktoránd  
RODILNIK: doktoránda  
DAJALNIK: doktorándu  
TOŽILNIK: doktoránda  
MESTNIK: pri doktorándu  
ORODNIK: z doktorándom  

dvojina  
IMENOVALNIK: doktoránda  
RODILNIK: doktorándov tudi doktorȃndov  
DAJALNIK: doktorándoma  
TOŽILNIK: doktoránda  
MESTNIK: pri doktorándih tudi pri doktorȃndih  
ORODNIK: z doktorándoma  

množina  
IMENOVALNIK: doktorándi  
RODILNIK: doktorándov tudi doktorȃndov  
DAJALNIK: doktorándom  
TOŽILNIK: doktoránde  
MESTNIK: pri doktorándih tudi pri doktorȃndih  
ORODNIK: z doktorándi tudi z doktorȃndi  

  
in [doktorȃnt doktorȃnda]  
IPA: in [dɔktɔɾáːnt dɔktɔɾáːntà]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: doktorȃnd  
RODILNIK: doktorȃnda  
DAJALNIK: doktorȃndu  
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TOŽILNIK: doktorȃnda  
MESTNIK: pri doktorȃndu  
ORODNIK: z doktorȃndom  

dvojina  
IMENOVALNIK: doktorȃnda  
RODILNIK: doktorȃndov  
DAJALNIK: doktorȃndoma  
TOŽILNIK: doktorȃnda  
MESTNIK: pri doktorȃndih  
ORODNIK: z doktorȃndoma  

množina  
IMENOVALNIK: doktorȃndi  
RODILNIK: doktorȃndov  
DAJALNIK: doktorȃndom  
TOŽILNIK: doktorȃnde  
MESTNIK: pri doktorȃndih  
ORODNIK: z doktorȃndi  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: doktorandka  
  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Doktorand ‛kdor bo doktoriral’ 
iz srlat. doctorandus iz ↑doktorirati  
  

doktorándka doktorándke samostalnik ženskega spola  

[doktorántka]  
POMEN  

1. študentka doktorskega študija; SIN.: doktorantka  
▪ Doktorandka bo na doktorskem seminarju 

predstavila dispozicijo doktorske disertacije.  

2. ženska, ki je zaključila doktorski študij; SIN.: 

doktorantka  
▪ Je prva doktorandka na področju matematike, ki ni 
iz Slovenije in je doktorirala pri nas.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[doktorántka]  
IPA: [dɔktɔˈɾaːntka]  
ednina  

IMENOVALNIK: doktorándka  
RODILNIK: doktorándke  
DAJALNIK: doktorándki  
TOŽILNIK: doktorándko  
MESTNIK: pri doktorándki  
ORODNIK: z doktorándko  

dvojina  
IMENOVALNIK: doktorándki  
RODILNIK: doktorándk  
DAJALNIK: doktorándkama  
TOŽILNIK: doktorándki  
MESTNIK: pri doktorándkah  
ORODNIK: z doktorándkama  

množina  

IMENOVALNIK: doktorándke  
RODILNIK: doktorándk  
DAJALNIK: doktorándkam  
TOŽILNIK: doktorándke  
MESTNIK: pri doktorándkah  
ORODNIK: z doktorándkami  

  
TONEMSKO  

[doktorántka]  
IPA: [dɔktɔɾàːntká]  
ednina  

IMENOVALNIK: doktorándka  
RODILNIK: doktorándke  
DAJALNIK: doktorándki  
TOŽILNIK: doktorándko  
MESTNIK: pri doktorándki  
ORODNIK: z doktorȃndko  

dvojina  
IMENOVALNIK: doktorándki  
RODILNIK: doktorȃndk  
DAJALNIK: doktorándkama  
TOŽILNIK: doktorándki  
MESTNIK: pri doktorándkah  
ORODNIK: z doktorándkama  

množina  
IMENOVALNIK: doktorándke  
RODILNIK: doktorȃndk  
DAJALNIK: doktorándkam  
TOŽILNIK: doktorándke  
MESTNIK: pri doktorándkah  
ORODNIK: z doktorándkami  

  
in [doktorȃntka]  
IPA: in [dɔktɔɾáːntkà]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: doktorȃndka  
RODILNIK: doktorȃndke  
DAJALNIK: doktorȃndki  
TOŽILNIK: doktorȃndko  
MESTNIK: pri doktorȃndki  
ORODNIK: z doktorȃndko  

dvojina  
IMENOVALNIK: doktorȃndki  
RODILNIK: doktorȃndk  
DAJALNIK: doktorȃndkama  
TOŽILNIK: doktorȃndki  
MESTNIK: pri doktorȃndkah  
ORODNIK: z doktorȃndkama  

množina  
IMENOVALNIK: doktorȃndke  
RODILNIK: doktorȃndk  
DAJALNIK: doktorȃndkam  
TOŽILNIK: doktorȃndke  
MESTNIK: pri doktorȃndkah  
ORODNIK: z doktorȃndkami  
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IZVOR  
↑doktorand  
  

doktoránt doktoránta samostalnik moškega spola  

[doktoránt]  
POMEN  

1. kdor je zaključil doktorski študij; SIN.: doktorand  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Tudi danes odhajajo mladi doktoranti na 
postdoktorske študije na najbolj ugledne univerze.  

▪▪▪   
▪ Inštitut bo vodil njegov prvi doktorant.  

2. študent doktorskega študija; SIN.: doktorand  
▪ Doktorant skupaj z mentorjem izbere predmete iz 

nabora temeljnih in izbirnih predmetov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[doktoránt]  
IPA: [dɔktɔˈɾaːnt]  
ednina  

IMENOVALNIK: doktoránt  
RODILNIK: doktoránta  
DAJALNIK: doktorántu  
TOŽILNIK: doktoránta  
MESTNIK: pri doktorántu  
ORODNIK: z doktorántom  

dvojina  
IMENOVALNIK: doktoránta  
RODILNIK: doktorántov  
DAJALNIK: doktorántoma  
TOŽILNIK: doktoránta  
MESTNIK: pri doktorántih  
ORODNIK: z doktorántoma  

množina  
IMENOVALNIK: doktoránti  
RODILNIK: doktorántov  
DAJALNIK: doktorántom  
TOŽILNIK: doktoránte  
MESTNIK: pri doktorántih  
ORODNIK: z doktoránti  

  
TONEMSKO  

[doktoránt]  
IPA: [dɔktɔɾàːnt]  
ednina  

IMENOVALNIK: doktoránt  
RODILNIK: doktoránta  
DAJALNIK: doktorántu  
TOŽILNIK: doktoránta  
MESTNIK: pri doktorántu  
ORODNIK: z doktorántom  

dvojina  
IMENOVALNIK: doktoránta  

RODILNIK: doktorántov tudi doktorȃntov  
DAJALNIK: doktorántoma  
TOŽILNIK: doktoránta  
MESTNIK: pri doktorántih tudi pri doktorȃntih  
ORODNIK: z doktorántoma  

množina  
IMENOVALNIK: doktoránti  
RODILNIK: doktorántov tudi doktorȃntov  
DAJALNIK: doktorántom  
TOŽILNIK: doktoránte  
MESTNIK: pri doktorántih tudi pri doktorȃntih  
ORODNIK: z doktoránti tudi z doktorȃnti  

  
in [doktorȃnt]  
IPA: in [dɔktɔɾáːnt]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: doktoránt  
RODILNIK: doktoránta  
DAJALNIK: doktorántu  
TOŽILNIK: doktoránta  
MESTNIK: pri doktorántu  
ORODNIK: z doktorántom  

dvojina  
IMENOVALNIK: doktoránta  
RODILNIK: doktorántov tudi doktorȃntov  
DAJALNIK: doktorántoma  
TOŽILNIK: doktoránta  
MESTNIK: pri doktorántih tudi pri doktorȃntih  
ORODNIK: z doktorántoma  

množina  
IMENOVALNIK: doktoránti  
RODILNIK: doktorántov tudi doktorȃntov  
DAJALNIK: doktorántom  
TOŽILNIK: doktoránte  
MESTNIK: pri doktorántih tudi pri doktorȃntih  
ORODNIK: z doktoránti tudi z doktorȃnti  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: doktorantka  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. doctorans ‛kdor doktorira’ iz 
↑doktorirati  
  

doktorántka doktorántke samostalnik ženskega spola  

[doktorántka]  
POMEN  

1. ženska, ki je zaključila doktorski študij; SIN.: 

doktorandka  
▪ Znanstvenice poudarjajo, da je v Sloveniji polovica 
doktorantk žensk; torej imamo enako število doktoric 
in doktorjev znanosti, vendarle pa jih je samo deset 
odstotkov profesoric.  

2. študentka doktorskega študija; SIN.: doktorandka  
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▪ Po diplomi iz etnologije plesa na kalifornijski univerzi 
je kot doktorantka nadaljevala študij folklore, 
slavistike in turkologije.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[doktorántka]  
IPA: [dɔktɔˈɾaːntka]  
ednina  

IMENOVALNIK: doktorántka  
RODILNIK: doktorántke  
DAJALNIK: doktorántki  
TOŽILNIK: doktorántko  
MESTNIK: pri doktorántki  
ORODNIK: z doktorántko  

dvojina  
IMENOVALNIK: doktorántki  
RODILNIK: doktorántk  
DAJALNIK: doktorántkama  
TOŽILNIK: doktorántki  
MESTNIK: pri doktorántkah  
ORODNIK: z doktorántkama  

množina  
IMENOVALNIK: doktorántke  
RODILNIK: doktorántk  
DAJALNIK: doktorántkam  
TOŽILNIK: doktorántke  
MESTNIK: pri doktorántkah  
ORODNIK: z doktorántkami  

  
TONEMSKO  

[doktorȃntka]  
IPA: [dɔktɔɾáːntkà]  
ednina  

IMENOVALNIK: doktorȃntka  
RODILNIK: doktorȃntke  
DAJALNIK: doktorȃntki  
TOŽILNIK: doktorȃntko  
MESTNIK: pri doktorȃntki  
ORODNIK: z doktorȃntko  

dvojina  
IMENOVALNIK: doktorȃntki  
RODILNIK: doktorȃntk  
DAJALNIK: doktorȃntkama  
TOŽILNIK: doktorȃntki  
MESTNIK: pri doktorȃntkah  
ORODNIK: z doktorȃntkama  

množina  
IMENOVALNIK: doktorȃntke  
RODILNIK: doktorȃntk  
DAJALNIK: doktorȃntkam  
TOŽILNIK: doktorȃntke  
MESTNIK: pri doktorȃntkah  
ORODNIK: z doktorȃntkami  

  
IZVOR  

↑doktorant  
  

dolgopŕst dolgopŕsta dolgopŕsto pridevnik  

[do gop rst]  
POMEN  

1. ki ima dolge prste  
▪ Samec je živahneje obarvan, samica pa je pretežno 
rjava. Oba imata svetle, živo rumene oči ter 

dolgoprste noge, s katerimi spretno plezata.  

2. v nekaterih zvezah v obliki dolgoprsti, ekspresivno ki krade  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

dolgoprsti nepridiprav | dolgoprsti neznanec  
▪ Dolgoprsti neznanec je iz stanovanja odnesel 

prenosni računalnik in več gotovine.  
▪ V gneči na kopališčih se hitro znajdejo dolgoprsti 
nepridipravi, ki ciljajo predvsem na denar in mobilne 

telefone.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[do gop rst]  
IPA: [dɔugɔˈpəɾst]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dolgopŕst  
določno dolgopŕsti  

RODILNIK: dolgopŕstega  
DAJALNIK: dolgopŕstemu  
TOŽILNIK: dolgopŕst  

določno dolgopŕsti  
živo dolgopŕstega  

MESTNIK: pri dolgopŕstem  
ORODNIK: z dolgopŕstim  

dvojina  
IMENOVALNIK: dolgopŕsta  
RODILNIK: dolgopŕstih  
DAJALNIK: dolgopŕstima  
TOŽILNIK: dolgopŕsta  
MESTNIK: pri dolgopŕstih  
ORODNIK: z dolgopŕstima  

množina  
IMENOVALNIK: dolgopŕsti  
RODILNIK: dolgopŕstih  
DAJALNIK: dolgopŕstim  
TOŽILNIK: dolgopŕste  
MESTNIK: pri dolgopŕstih  
ORODNIK: z dolgopŕstimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dolgopŕsta  
RODILNIK: dolgopŕste  
DAJALNIK: dolgopŕsti  
TOŽILNIK: dolgopŕsto  
MESTNIK: pri dolgopŕsti  
ORODNIK: z dolgopŕsto  
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dvojina  
IMENOVALNIK: dolgopŕsti  
RODILNIK: dolgopŕstih  
DAJALNIK: dolgopŕstima  
TOŽILNIK: dolgopŕsti  
MESTNIK: pri dolgopŕstih  
ORODNIK: z dolgopŕstima  

množina  
IMENOVALNIK: dolgopŕste  
RODILNIK: dolgopŕstih  
DAJALNIK: dolgopŕstim  
TOŽILNIK: dolgopŕste  
MESTNIK: pri dolgopŕstih  
ORODNIK: z dolgopŕstimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dolgopŕsto  
RODILNIK: dolgopŕstega  
DAJALNIK: dolgopŕstemu  
TOŽILNIK: dolgopŕsto  
MESTNIK: pri dolgopŕstem  
ORODNIK: z dolgopŕstim  

dvojina  
IMENOVALNIK: dolgopŕsti  
RODILNIK: dolgopŕstih  
DAJALNIK: dolgopŕstima  
TOŽILNIK: dolgopŕsti  
MESTNIK: pri dolgopŕstih  
ORODNIK: z dolgopŕstima  

množina  
IMENOVALNIK: dolgopŕsta  
RODILNIK: dolgopŕstih  
DAJALNIK: dolgopŕstim  
TOŽILNIK: dolgopŕsta  
MESTNIK: pri dolgopŕstih  
ORODNIK: z dolgopŕstimi  

  
TONEMSKO  

[do gop rst]  
IPA: [dɔugɔp ɾst]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dolgopȓst  
določno dolgopŕsti  

RODILNIK: dolgopŕstega  
DAJALNIK: dolgopŕstemu  
TOŽILNIK: dolgopȓst  

določno dolgopŕsti  
živo dolgopŕstega  

MESTNIK: pri dolgopŕstem  
ORODNIK: z dolgopŕstim  

dvojina  
IMENOVALNIK: dolgopŕsta  
RODILNIK: dolgopŕstih  
DAJALNIK: dolgopŕstima  

TOŽILNIK: dolgopŕsta  
MESTNIK: pri dolgopŕstih  
ORODNIK: z dolgopŕstima  

množina  
IMENOVALNIK: dolgopŕsti  
RODILNIK: dolgopŕstih  
DAJALNIK: dolgopŕstim  
TOŽILNIK: dolgopŕste  
MESTNIK: pri dolgopŕstih  
ORODNIK: z dolgopŕstimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dolgopŕsta  
RODILNIK: dolgopŕste  
DAJALNIK: dolgopŕsti  
TOŽILNIK: dolgopŕsto  
MESTNIK: pri dolgopŕsti  
ORODNIK: z dolgopŕsto  

dvojina  
IMENOVALNIK: dolgopŕsti  
RODILNIK: dolgopŕstih  
DAJALNIK: dolgopŕstima  
TOŽILNIK: dolgopŕsti  
MESTNIK: pri dolgopŕstih  
ORODNIK: z dolgopŕstima  

množina  
IMENOVALNIK: dolgopŕste  
RODILNIK: dolgopŕstih  
DAJALNIK: dolgopŕstim  
TOŽILNIK: dolgopŕste  
MESTNIK: pri dolgopŕstih  
ORODNIK: z dolgopŕstimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dolgopŕsto  
RODILNIK: dolgopŕstega  
DAJALNIK: dolgopŕstemu  
TOŽILNIK: dolgopŕsto  
MESTNIK: pri dolgopŕstem  
ORODNIK: z dolgopŕstim  

dvojina  
IMENOVALNIK: dolgopŕsti  
RODILNIK: dolgopŕstih  
DAJALNIK: dolgopŕstima  
TOŽILNIK: dolgopŕsti  
MESTNIK: pri dolgopŕstih  
ORODNIK: z dolgopŕstima  

množina  
IMENOVALNIK: dolgopŕsta  
RODILNIK: dolgopŕstih  
DAJALNIK: dolgopŕstim  
TOŽILNIK: dolgopŕsta  
MESTNIK: pri dolgopŕstih  
ORODNIK: z dolgopŕstimi  

  
in [do gop rst]  
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IPA: in [dɔugɔp ɾst]  
in  

OSNOVNIK  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: dolgopȓst  

določno dolgopȓsti  
RODILNIK: dolgopȓstega  
DAJALNIK: dolgopȓstemu  
TOŽILNIK: dolgopȓst  

določno dolgopȓsti  
živo dolgopȓstega  

MESTNIK: pri dolgopȓstem  
ORODNIK: z dolgopȓstim  

dvojina  
IMENOVALNIK: dolgopȓsta  
RODILNIK: dolgopȓstih  
DAJALNIK: dolgopȓstima  
TOŽILNIK: dolgopȓsta  
MESTNIK: pri dolgopȓstih  
ORODNIK: z dolgopȓstima  

množina  
IMENOVALNIK: dolgopȓsti  
RODILNIK: dolgopȓstih  
DAJALNIK: dolgopȓstim  
TOŽILNIK: dolgopȓste  
MESTNIK: pri dolgopȓstih  
ORODNIK: z dolgopȓstimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dolgopȓsta  
RODILNIK: dolgopȓste  
DAJALNIK: dolgopȓsti  
TOŽILNIK: dolgopȓsto  
MESTNIK: pri dolgopȓsti  
ORODNIK: z dolgopȓsto  

dvojina  
IMENOVALNIK: dolgopȓsti  
RODILNIK: dolgopȓstih  
DAJALNIK: dolgopȓstima  
TOŽILNIK: dolgopȓsti  
MESTNIK: pri dolgopȓstih  
ORODNIK: z dolgopȓstima  

množina  
IMENOVALNIK: dolgopȓste  
RODILNIK: dolgopȓstih  
DAJALNIK: dolgopȓstim  
TOŽILNIK: dolgopȓste  
MESTNIK: pri dolgopȓstih  
ORODNIK: z dolgopȓstimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: dolgopȓsto  
RODILNIK: dolgopȓstega  
DAJALNIK: dolgopȓstemu  
TOŽILNIK: dolgopȓsto  

MESTNIK: pri dolgopȓstem  
ORODNIK: z dolgopȓstim  

dvojina  
IMENOVALNIK: dolgopȓsti  
RODILNIK: dolgopȓstih  
DAJALNIK: dolgopȓstima  
TOŽILNIK: dolgopȓsti  
MESTNIK: pri dolgopȓstih  
ORODNIK: z dolgopȓstima  

množina  
IMENOVALNIK: dolgopȓsta  
RODILNIK: dolgopȓstih  
DAJALNIK: dolgopȓstim  
TOŽILNIK: dolgopȓsta  
MESTNIK: pri dolgopȓstih  
ORODNIK: z dolgopȓstimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
dolgoprsti plezalček  

iz zoologije manjša, vrabcu podobna ptica z ozkim 
zakrivljenim kljunom, dolgimi kremplji in dolgim 
repom za oporo med plezanjem; primerjaj lat. Certhia 
familiaris  
▪ Dolgoprsti plezalček je spreten plezalec, ki se 

podobno kot detli in žolne opira na rep.  
▪ Ni opazil, da se po bukvi levo od njega spiralasto 
vzpenja dolgoprsti plezalček.  
  
IZVOR  
iz dolgi prsti  
  

doyen doyena; in doajên samostalnik moškega spola  

[doajên] in [doajén]  
POMEN  

1. najstarejši, najbolj izkušen član skupine, 
zbora, zlasti diplomatskega  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

doyen diplomatskega zbora  
▪ Dvajset let je služboval kot saudski veleposlanik v 
ZDA in bil doyen diplomatskega zbora v 

Washingtonu.  
▪▪▪   
▪ V imenu diplomatov je zbrane nagovoril njihov 
doyen.  
▪ Funkcija doyena ni zgolj protokolarna in častna, pač 

pa tudi operativna.  

1.1. ekspresivno kdor je zaradi svoje starosti, 
izkušenj zelo ugleden, spoštovan član kake 
skupine, strokovnjak na določenem področju  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Poslušali smo predavatelje iz Zagreba in 
Ljubljane, med njimi tudi takratnega doyena 

slovenskega zdravstva.  
▪ Doyen teoretične misli s področja alternativnega 
reševanja sporov opozarja: »Nobene priložnosti ne 
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smemo zamuditi, da bi izpolnili in uvedli nove 
oblike reševanja medsebojnih sporov«.  

▪▪▪   
▪ Je doyen med nemškimi organisti, z enako 
zavzetostjo pa se posveča baročni glasbi.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[doajên]  
IPA: [dɔaˈjɛːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: doyen [doajên]  
RODILNIK: doyena [doajêna]  
DAJALNIK: doyenu [doajênu]  
TOŽILNIK: doyen [doajên]  
MESTNIK: pri doyenu [pri doajênu]  
ORODNIK: z doyenom [z doajênom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: doyena [doajêna]  
RODILNIK: doyenov [doajêno ]  
DAJALNIK: doyenoma [doajênoma]  
TOŽILNIK: doyena [doajêna]  
MESTNIK: pri doyenih [pri doajênih]  
ORODNIK: z doyenoma [z doajênoma]  

množina  
IMENOVALNIK: doyeni [doajêni]  
RODILNIK: doyenov [doajêno ]  
DAJALNIK: doyenom [doajênom]  
TOŽILNIK: doyene [doajêne]  
MESTNIK: pri doyenih [pri doajênih]  
ORODNIK: z doyeni [z doajêni]  

  
in [doajén]  
IPA: in [dɔaˈjeːn]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: doyen [doajén]  
RODILNIK: doyena [doajéna]  
DAJALNIK: doyenu [doajénu]  
TOŽILNIK: doyena [doajéna]  
MESTNIK: pri doyenu [pri doajénu]  
ORODNIK: z doyenom [z doajénom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: doyena [doajéna]  
RODILNIK: doyenov [doajéno ]  
DAJALNIK: doyenoma [doajénoma]  
TOŽILNIK: doyena [doajéna]  
MESTNIK: pri doyenih [pri doajénih]  
ORODNIK: z doyenoma [z doajénoma]  

množina  
IMENOVALNIK: doyeni [doajéni]  
RODILNIK: doyenov [doajéno ]  
DAJALNIK: doyenom [doajénom]  
TOŽILNIK: doyene [doajéne]  
MESTNIK: pri doyenih [pri doajénih]  
ORODNIK: z doyeni [z doajéni]  

  
TONEMSKO  

[doajȇn]  
IPA: [dɔaj ːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: doyen [doajȇn]  
RODILNIK: doyena [doajȇna]  
DAJALNIK: doyenu [doajȇnu]  
TOŽILNIK: doyen [doajȇn]  
MESTNIK: pri doyenu [pri doajȇnu]  
ORODNIK: z doyenom [z doajȇnom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: doyena [doajȇna]  
RODILNIK: doyenov [doajȇno ]  
DAJALNIK: doyenoma [doajȇnoma]  
TOŽILNIK: doyena [doajȇna]  
MESTNIK: pri doyenih [pri doajȇnih]  
ORODNIK: z doyenoma [z doajȇnoma]  

množina  
IMENOVALNIK: doyeni [doajȇni]  
RODILNIK: doyenov [doajȇno ]  
DAJALNIK: doyenom [doajȇnom]  
TOŽILNIK: doyene [doajȇne]  
MESTNIK: pri doyenih [pri doajȇnih]  
ORODNIK: z doyeni [z doajȇni]  

  
in [doaj n]  
IPA: in [dɔajéːn]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: doyen [doaj n]  
RODILNIK: doyena [doaj na]  
DAJALNIK: doyenu [doaj nu]  
TOŽILNIK: doyena [doaj na]  
MESTNIK: pri doyenu [pri doaj nu]  
ORODNIK: z doyenom [z doaj nom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: doyena [doaj na]  
RODILNIK: doyenov [doaj no ]  
DAJALNIK: doyenoma [doaj noma]  
TOŽILNIK: doyena [doaj na]  
MESTNIK: pri doyenih [pri doaj nih]  
ORODNIK: z doyenoma [z doaj noma]  

množina  
IMENOVALNIK: doyeni [doaj ni]  
RODILNIK: doyenov [doaj no ]  
DAJALNIK: doyenom [doaj nom]  
TOŽILNIK: doyene [doaj ne]  
MESTNIK: pri doyenih [pri doaj nih]  
ORODNIK: z doyeni [z doaj ni]  

  
IZVOR  
prevzeto iz frc. doyen < lat. decānus 
‛predpostavljen desetim podrejenim (vojakom, 
menihom)’, glej ↑dekan  
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drésnik drésnika samostalnik moškega spola  

[drésnik]  
POMEN  

1. iz botanike rastlina z velikimi listi na členastem 
steblu in drobnimi belkastimi cvetovi v socvetjih; 

primerjaj lat. Fallopia  
▪ Jesenski vrt ponuja dom mnogim trajnicam, 
nesporne kraljice so astre in mogočni vzhodni 
dresniki.  
▪ Sahalinski dresnik je največji izmed dresnikov, a je 
pri nas redek.  

2. grmičasta rastlina z večjimi srčastimi listi na 
votlem členastem steblu in drobnimi belkastimi 
cvetovi v pokončnih grozdastih socvetjih; primerjaj lat. 
Fallopia japonica; SIN.: iz botanike japonski dresnik  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ Proti koncu poletja dresnik bujno zacveti, kar je bil 
eden od razlogov, da so njegovo širjenje spodbujali 
nekateri čebelarji.  
▪ Strokovnjaki preverjajo, kako se dresnik razvija ob 
prisotnosti škodljivcev, in tako so vladi že predložili 
načrt za uničevanje površin, preraščenih z 
dresnikom.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
▪ Nadzemni deli dresnika propadejo jeseni, ko pade 
prva slana.  
▪ Od domačih rastlin se še najbolje upira velika 
kopriva, ki lahko uspeva med sestoji dresnika.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[drésnik]  
IPA: [ˈdɾeːsnik]  
ednina  

IMENOVALNIK: drésnik  
RODILNIK: drésnika  
DAJALNIK: drésniku  
TOŽILNIK: drésnik  
MESTNIK: pri drésniku  
ORODNIK: z drésnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: drésnika  
RODILNIK: drésnikov  
DAJALNIK: drésnikoma  
TOŽILNIK: drésnika  
MESTNIK: pri drésnikih  
ORODNIK: z drésnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: drésniki  
RODILNIK: drésnikov  
DAJALNIK: drésnikom  
TOŽILNIK: drésnike  
MESTNIK: pri drésnikih  
ORODNIK: z drésniki  

  
TONEMSKO  

[dr snik]  
IPA: [dɾéːsnìk]  
ednina  

IMENOVALNIK: dr snik  
RODILNIK: dr snika  
DAJALNIK: dr sniku  
TOŽILNIK: dr snik  
MESTNIK: pri dr sniku  
ORODNIK: z dr snikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: dr snika  
RODILNIK: dr snikov  
DAJALNIK: dr snikoma  
TOŽILNIK: dr snika  
MESTNIK: pri dr snikih  
ORODNIK: z dr snikoma  

množina  
IMENOVALNIK: dr sniki  
RODILNIK: dr snikov  
DAJALNIK: dr snikom  
TOŽILNIK: dr snike  
MESTNIK: pri dr snikih  
ORODNIK: z dr sniki  

  
STALNE ZVEZE  
  
japonski dresnik  

iz botanike grmičasta rastlina z večjimi srčastimi listi 
na votlem členastem steblu in drobnimi 
belkastimi cvetovi v pokončnih grozdastih 
socvetjih; primerjaj lat. Fallopia japonica; SIN.: dresnik  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ Zadnje čase se pri nas zelo razrašča japonski 
dresnik, ki izpodriva druge rastline.  
▪ Šele ko se japonski dresnik posuši, pod njim lahko 
ponovno oživi nekaj domačih rastlin, ki so preživele 

gosto temačnost dresnikovih stebel.  
▪▪▪   
▪ S koščki korenik japonski dresnik najpogosteje 
zanesejo na vrtove predvsem ob novozgrajenih hišah, 
kjer s težko gradbeno mehanizacijo urejajo okolico.  
  
sahalinski dresnik  

iz botanike dresnik z zelo velikimi listi, ki imajo 
dlakavo spodnjo stran; primerjaj lat. Fallopia 
sachalinensis  
▪ Od japonskega dresnika se sahalinski dresnik 
razlikuje zlasti po višji rasti (grmi so večinoma visoki 

do 4 metre) in po večjih listih, dolgih do 30 cm.  
  
IZVOR  
↑dresen  
  

drózga drózge samostalnik ženskega spola  

[drózga]  
POMEN  
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zmečkano, zmleto sadje, zlasti grozdje, 
namenjeno za predelavo v alkoholno pijačo  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

žveplati drozgo  
▪ Oprana jabolka zmeljemo in drozgo stisnemo v 
stiskalnici.  
▪ Grozdje ali drozgo žveplamo s kalijevim disulfitom, 

ki je v obliki soli.  
▪ Za bela vina grozdno drozgo hitro stiskajo, da 
preprečijo izločanje snovi, ki vplivajo na neželen 
vonj, okus ter barvo vina.  

▪▪▪   
▪ Pri pridelavi grozdja in vina se mora ravnati z 
grozdjem, drozgo, moštom in vinom tako, da se 
ohranijo in razvijejo vse naravne kakovostne 
značilnosti grozdja.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[drózga]  
IPA: [ˈdɾoːzga]  
ednina  

IMENOVALNIK: drózga  
RODILNIK: drózge  
DAJALNIK: drózgi  
TOŽILNIK: drózgo  
MESTNIK: pri drózgi  
ORODNIK: z drózgo  

dvojina  
IMENOVALNIK: drózgi  
RODILNIK: drózg  
DAJALNIK: drózgama  
TOŽILNIK: drózgi  
MESTNIK: pri drózgah  
ORODNIK: z drózgama  

množina  
IMENOVALNIK: drózge  
RODILNIK: drózg  
DAJALNIK: drózgam  
TOŽILNIK: drózge  
MESTNIK: pri drózgah  
ORODNIK: z drózgami  

  
TONEMSKO  

[dr zga]  
IPA: [dɾóːzgà]  
ednina  

IMENOVALNIK: dr zga  
RODILNIK: dr zge  
DAJALNIK: dr zgi  
TOŽILNIK: dr zgo  
MESTNIK: pri dr zgi  
ORODNIK: z dr zgo  

dvojina  
IMENOVALNIK: dr zgi  
RODILNIK: dr zg  

DAJALNIK: dr zgama  
TOŽILNIK: dr zgi  
MESTNIK: pri dr zgah  
ORODNIK: z dr zgama  

množina  
IMENOVALNIK: dr zge  
RODILNIK: dr zg  
DAJALNIK: dr zgam  
TOŽILNIK: dr zge  
MESTNIK: pri dr zgah  
ORODNIK: z dr zgami  

  
IZVOR  
= hrv., srb. dròzga ‛žlindra’ < pslov. *drozga ‛nekaj 
zmečkanega, zmečkano sadje’, iz ide. baze *dherh2-
gh- ‛motna usedlina, tropine’, tako kot star. litov. 
dragės, stprus. dragios ‛droži’, lat. fracēs, stnord. 
dregg ‛droži’  
  

dvátisočák dvátisočáka samostalnik moškega spola  

[dvátisočák]  
POMEN  

gora, visoka od 2000 do 2999 metrov  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

mogočen dvatisočak | (zelo) obiskan dvatisočak  
▪ Začeli smo se strmo vzpenjati mimo iglastih 
gozdov in se kmalu očarani zazrli proti mogočnim 

dvatisočakom.  
▪ Mala Mojstrovka je med najbolj obiskanimi 

dvatisočaki pri nas.  
▪▪▪   
▪ Aljažev dom je izhodiščna točka za množico 
dvatisočakov v Julijskih Alpah, med drugim tudi za 
Triglav.  
▪ Zimski pristopi na dvatisočake zahtevajo ustrezno 
opremo in izkušenost.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[dvátisočák]  
IPA: [ˈdʋaːtisɔˈʧaːk]  
ednina  

IMENOVALNIK: dvátisočák  
RODILNIK: dvátisočáka  
DAJALNIK: dvátisočáku  
TOŽILNIK: živo dvátisočáka  

neživo dvátisočák  
MESTNIK: pri dvátisočáku  
ORODNIK: z dvátisočákom  

dvojina  
IMENOVALNIK: dvátisočáka  
RODILNIK: dvátisočákov  
DAJALNIK: dvátisočákoma  
TOŽILNIK: dvátisočáka  
MESTNIK: pri dvátisočákih  
ORODNIK: z dvátisočákoma  
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množina  
IMENOVALNIK: dvátisočáki  
RODILNIK: dvátisočákov  
DAJALNIK: dvátisočákom  
TOŽILNIK: dvátisočáke  
MESTNIK: pri dvátisočákih  
ORODNIK: z dvátisočáki  

  
TONEMSKO  

[dvȃtisočák]  
IPA: [dʋáːtìsɔʧàːk]  
ednina  

IMENOVALNIK: dvȃtisočák  
RODILNIK: dvȃtisočáka  
DAJALNIK: dvȃtisočáku  
TOŽILNIK: živo dvȃtisočáka  

neživo dvȃtisočák  
MESTNIK: pri dvȃtisočáku  
ORODNIK: z dvȃtisočákom  

dvojina  
IMENOVALNIK: dvȃtisočáka  
RODILNIK: dvȃtisočákov tudi dvȃtisočȃkov  
DAJALNIK: dvȃtisočákoma  
TOŽILNIK: dvȃtisočáka  
MESTNIK: pri dvȃtisočákih tudi pri dvȃtisočȃkih  
ORODNIK: z dvȃtisočákoma  

množina  
IMENOVALNIK: dvȃtisočáki  
RODILNIK: dvȃtisočákov tudi dvȃtisočȃkov  
DAJALNIK: dvȃtisočákom  
TOŽILNIK: dvȃtisočáke  
MESTNIK: pri dvȃtisočákih tudi pri dvȃtisočȃkih  
ORODNIK: z dvȃtisočáki tudi z dvȃtisočȃki  

  
IZVOR  
↑dva + ↑tisoč  
  

dvójnica dvójnice samostalnik ženskega spola  

[dvójnica]  
POMEN  

1. ženska, ki je drugi ženski zelo podobna, zlasti 
po videzu  
▪ Nekoč sem bila na nekem sprejemu z dvojnico 
princese Diane.  
▪ Njegovo dekle ima dvojnico.  

1.1. ženska, ki nadomešča igralko, pevko, 
plesalko v prizorih, ki zahtevajo posebno 
spretnost, znanje  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

uporabiti dvojnico  
▪ Igralka v intervjujih ni skrivala, da je za ključne 
prizore filma uporabila dvojnico.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Tudi najbolj tvegane akcijske prizore je odigrala 
sama in ni hotela, da bi jo zamenjala kaskaderska 
dvojnica.  

▪▪▪   
▪ Igralka se je na vlogo intenzivno pripravljala eno 
leto in je večino prizorov odplesala brez pomoči 
dvojnice.  

1.2. lutka, figura, ki upodablja kako žensko  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

voščena dvojnica  
▪ Pevka je v slavnem muzeju dobila svojo voščeno 

dvojnico.  

2. vsaka od dveh ali več enakih, podobnih stvari, 
pojavov  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Marsikje je bilo videti na kupe rumenih lističastih 
gobic, v gozdovih pa njihovih temnejših dvojnic.  
▪ Zlata rozga ima strupeno dvojnico, ki vam lahko 

zelo škoduje.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Vključili so tudi miniaturne dvojnice večine 
razstavljenih slik.  

▪▪▪   
▪ Trenutno je malo manj knjig, ni dvojnic in trojnic, 
vendar se trudimo, da bralci ne bi bili prikrajšani.  

3. iz jezikoslovja vsaka od dveh ali več pojavnih oblik 
besede  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Če ima geslo pisno dvojnico, je ta navedena.  
▪▪▪   
▪ Pričakovala bi, da se bodo novejše naglasne oblike 
pojavile vsaj kot dvojnice.  

4. navadno v množini, iz etnologije piščal iz enega kosa lesa z 
dvojno cevjo  
▪ Dvojnice so bile pretežno pastirsko glasbilo, ki se je 
ponekod uporabljalo tudi za spremljavo skupinskega 

petja.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[dvójnica]  
IPA: [ˈdʋoːiniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: dvójnica  
RODILNIK: dvójnice  
DAJALNIK: dvójnici  
TOŽILNIK: dvójnico  
MESTNIK: pri dvójnici  
ORODNIK: z dvójnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: dvójnici  
RODILNIK: dvójnic  
DAJALNIK: dvójnicama  
TOŽILNIK: dvójnici  
MESTNIK: pri dvójnicah  
ORODNIK: z dvójnicama  



113 

 

množina  
IMENOVALNIK: dvójnice  
RODILNIK: dvójnic  
DAJALNIK: dvójnicam  
TOŽILNIK: dvójnice  
MESTNIK: pri dvójnicah  
ORODNIK: z dvójnicami  

  
TONEMSKO  

[dv jnica]  
IPA: [dʋóːinìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: dv jnica  
RODILNIK: dv jnice  
DAJALNIK: dv jnici  
TOŽILNIK: dv jnico  
MESTNIK: pri dv jnici  
ORODNIK: z dv jnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: dv jnici  
RODILNIK: dv jnic  
DAJALNIK: dv jnicama  
TOŽILNIK: dv jnici  
MESTNIK: pri dv jnicah  
ORODNIK: z dv jnicama  

množina  
IMENOVALNIK: dv jnice  
RODILNIK: dv jnic  
DAJALNIK: dv jnicam  
TOŽILNIK: dv jnice  
MESTNIK: pri dv jnicah  
ORODNIK: z dv jnicami  

  
IZVOR  
↑dvojen  
  

džúl džúla; in joule samostalnik moškega spola  

[džúl]  
POMEN  

1. iz fizike izpeljana merska enota za izražanje 
energije ali opravljenega dela, ki ustreza energiji 
ali delu, kot ga opravi sila enega njutna pri 
premiku telesa za en meter [J]  
▪ Namesto z džuli električno delo pogosto izražamo 
tudi z vatsekundami.  
▪ Eni kilokaloriji ustreza približno 4200 džulov.  

1.1. energija, ki jo telo pridobi z vnosom 
hranilnih snovi, izražena s to mersko enoto  
▪ Od časa do časa poskusite ovrednotiti, koliko 

kalorij oz. džulov vsebuje vaša prehrana.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[džúl]  
IPA: [ˈdʒuːl]  

ednina  
IMENOVALNIK: džúl  
RODILNIK: džúla  
DAJALNIK: džúlu  
TOŽILNIK: džúl  
MESTNIK: pri džúlu  
ORODNIK: z džúlom  

dvojina  
IMENOVALNIK: džúla  
RODILNIK: džúlov  
DAJALNIK: džúloma  
TOŽILNIK: džúla  
MESTNIK: pri džúlih  
ORODNIK: z džúloma  

množina  
IMENOVALNIK: džúli  
RODILNIK: džúlov  
DAJALNIK: džúlom  
TOŽILNIK: džúle  
MESTNIK: pri džúlih  
ORODNIK: z džúli  

  
TONEMSKO  

[džȗl]  
IPA: [dʒúːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: džȗl  
RODILNIK: džȗla  
DAJALNIK: džȗlu  
TOŽILNIK: džȗl  
MESTNIK: pri džȗlu  
ORODNIK: z džȗlom  

dvojina  
IMENOVALNIK: džȗla  
RODILNIK: džȗlov  
DAJALNIK: džȗloma  
TOŽILNIK: džȗla  
MESTNIK: pri džȗlih  
ORODNIK: z džȗloma  

množina  
IMENOVALNIK: džȗli  
RODILNIK: džȗlov  
DAJALNIK: džȗlom  
TOŽILNIK: džȗle  
MESTNIK: pri džȗlih  
ORODNIK: z džȗli  

  
IZVOR  
↑joule  
  

éncijan éncijana tudi enciján encijána samostalnik 

moškega spola  
[éncijan] tudi [enciján]  
POMEN  



114 

 

1. gorska rastlina z usnjatimi suličastimi listi in 
modrimi, navzgor obrnjenimi trobentastimi 
cvetovi; primerjaj lat. Gentiana clusii; SIN.: veliki encijan  
▪ Na Sevniškem v drugi polovici aprila in prvih majskih 
dneh cveti encijan, ki je v Sloveniji zavarovan od leta 
1992.  
▪ Ko smo prišli na sedelce med Malim in Velikim 
Stolom, smo jo med preprogo iz encijana mahnili na 
Stol.  
▪ Encijan gojimo v vrtu, predvsem v skalnjakih, saj je 
alpski svet njegovo naravno rastišče.  

2. gorska zdravilna rastlina z votlim steblom, 
velikimi rjavo zelenimi suličastimi listi in rumenimi 
cvetovi v kobulastih socvetjih; primerjaj lat. Gentiana 
lutea; SIN.: rumeni encijan  
▪ Najbolj znane zdravilne rastline z grenčinami so 

encijan, pelin, tavžentroža, artičoka, regrat …  
▪ Zel tavžentrože je manj grenka od korenine encijana 
in je zato bolj primerna za uporabo v grenkem čaju.  

2.1. zdravilni pripravek iz korenin te rastline  
▪ Žajbelj, poprova meta, limona, encijan in 
tavžentroža zbujajo tek.  
▪ Pri napenjanju pomagajo korenina angelike, 
bazilika, encijan, koriander, meta, tavžentroža in 
kumina.  

2.2. žganje, v katerem so namočene korenine 
te rastline  
▪ Popil je malo preveč encijana.  
▪ Ponudi vam šilce perle, luštreka ali encijana.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[éncijan]  
IPA: [ˈeːnʦijan]  
ednina  

IMENOVALNIK: éncijan  
RODILNIK: éncijana  
DAJALNIK: éncijanu  
TOŽILNIK: éncijan  
MESTNIK: pri éncijanu  
ORODNIK: z éncijanom  

dvojina  
IMENOVALNIK: éncijana  
RODILNIK: éncijanov  
DAJALNIK: éncijanoma  
TOŽILNIK: éncijana  
MESTNIK: pri éncijanih  
ORODNIK: z éncijanoma  

množina  
IMENOVALNIK: éncijani  
RODILNIK: éncijanov  
DAJALNIK: éncijanom  
TOŽILNIK: éncijane  
MESTNIK: pri éncijanih  
ORODNIK: z éncijani  

  

tudi [enciján]  
IPA: tudi [ɛnʦiˈjaːn]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: enciján  
RODILNIK: encijána  
DAJALNIK: encijánu  
TOŽILNIK: enciján  
MESTNIK: pri encijánu  
ORODNIK: z encijánom  

dvojina  
IMENOVALNIK: encijána  
RODILNIK: encijánov  
DAJALNIK: encijánoma  
TOŽILNIK: encijána  
MESTNIK: pri encijánih  
ORODNIK: z encijánoma  

množina  
IMENOVALNIK: encijáni  
RODILNIK: encijánov  
DAJALNIK: encijánom  
TOŽILNIK: encijáne  
MESTNIK: pri encijánih  
ORODNIK: z encijáni  

  
TONEMSKO  

[ ncijan]  
IPA: [éːnʦìjan]  
ednina  

IMENOVALNIK: ncijan  
RODILNIK: ncijana  
DAJALNIK: ncijanu  
TOŽILNIK: ncijan  
MESTNIK: pri ncijanu  
ORODNIK: z ncijanom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ncijana  
RODILNIK: ncijanov  
DAJALNIK: ncijanoma  
TOŽILNIK: ncijana  
MESTNIK: pri ncijanih  
ORODNIK: z ncijanoma  

množina  
IMENOVALNIK: ncijani  
RODILNIK: ncijanov  
DAJALNIK: ncijanom  
TOŽILNIK: ncijane  
MESTNIK: pri ncijanih  
ORODNIK: z ncijani  

  
tudi [encijȃn]  
IPA: tudi [ɛnʦijáːn]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: encijȃn  
RODILNIK: encijȃna  
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DAJALNIK: encijȃnu  
TOŽILNIK: encijȃn  
MESTNIK: pri encijȃnu  
ORODNIK: z encijȃnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: encijȃna  
RODILNIK: encijȃnov  
DAJALNIK: encijȃnoma  
TOŽILNIK: encijȃna  
MESTNIK: pri encijȃnih  
ORODNIK: z encijȃnoma  

množina  
IMENOVALNIK: encijȃni  
RODILNIK: encijȃnov  
DAJALNIK: encijȃnom  
TOŽILNIK: encijȃne  
MESTNIK: pri encijȃnih  
ORODNIK: z encijȃni  

  
STALNE ZVEZE  
  
rumeni encijan  

gorska zdravilna rastlina z votlim steblom, 
velikimi rjavo zelenimi suličastimi listi in rumenimi 
cvetovi v kobulastih socvetjih; primerjaj lat. Gentiana 
lutea; SIN.: encijan  
▪ Grenke snovi, ki jih vsebuje rumeni encijan, 
pomagajo pri prebavnih težavah, pomanjkanju apetita 
in napenjanju.  
▪ Nabirati ne smemo zaščitenih rastlin, to pa so 
rumeni encijan, divji pelin, lisičji rep, jeglič in vse 
vrste kukavic.  
  
veliki encijan  

gorska rastlina z usnjatimi suličastimi listi in 
modrimi, navzgor obrnjenimi trobentastimi 
cvetovi; primerjaj lat. Gentiana clusii; SIN.: encijan  
▪ Odpravili smo se do Lovrenca, kjer sta bila v 
največjem razcvetu veliki encijan in opojna zlatica.  
  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Enzian, stvnem. enciān in lat. 
gentiāna iz gr. gentianḗ, nejasnega izvora  
  

endométrij endométrija samostalnik moškega spola  

[endométri]  
POMEN  

iz biologije, iz medicine maternična sluznica  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

rak endometrija  
▪ Tveganje za ponovitev raka dojke je veliko večje 
kot tveganje za nastanek raka endometrija.  

▪▪▪   
▪ Če se ne oplodi nobeno jajčece, začnejo celice 
endometrija propadati in se odluščijo ter izločijo iz 
telesa z menstruacijsko krvjo.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[endométri]  
IPA: [ɛndɔˈmeːtɾi]  
ednina  

IMENOVALNIK: endométrij  
RODILNIK: endométrija  
DAJALNIK: endométriju  
TOŽILNIK: endométrij  
MESTNIK: pri endométriju  
ORODNIK: z endométrijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: endométrija  
RODILNIK: endométrijev  
DAJALNIK: endométrijema  
TOŽILNIK: endométrija  
MESTNIK: pri endométrijih  
ORODNIK: z endométrijema  

množina  
IMENOVALNIK: endométriji  
RODILNIK: endométrijev  
DAJALNIK: endométrijem  
TOŽILNIK: endométrije  
MESTNIK: pri endométrijih  
ORODNIK: z endométriji  

  
TONEMSKO  

[endom trij]  
IPA: [ɛndɔmèːtɾí]  
ednina  

IMENOVALNIK: endom trij  
RODILNIK: endom trija  
DAJALNIK: endom triju  
TOŽILNIK: endom trij  
MESTNIK: pri endom triju  
ORODNIK: z endom trijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: endom trija  
RODILNIK: endom trijev tudi endom trijev  
DAJALNIK: endom trijema  
TOŽILNIK: endom trija  
MESTNIK: pri endom trijih tudi pri endom trijih  
ORODNIK: z endom trijema  

množina  
IMENOVALNIK: endom triji  
RODILNIK: endom trijev tudi endom trijev  
DAJALNIK: endom trijem  
TOŽILNIK: endom trije  
MESTNIK: pri endom trijih tudi pri endom trijih  
ORODNIK: z endom triji tudi z endom triji  

  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. endometrium, iz gr. éndon ‛noter, 
znotraj’ + mḗtra ‛maternica’  
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endometrióza endometrióze samostalnik ženskega spola  

[endometrijóza]  
POMEN  

iz medicine bolezen, pri kateri se maternična sluznica 
nahaja izven maternične votline, navadno v 
trebušni votlini, in lahko povzroča nastanek cist  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

zdravljenje endometrioze  
▪ Zdravljenje endometrioze je odvisno od njene 

izrazitosti in starosti bolnice.  
▪▪▪   
▪ Endometrioza je pogost vzrok ženske neplodnosti.  
▪ Običajno se endometrioza pojavi več let po začetku 
menstruacije, s prenehanjem v menopavzi težave 

izginejo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[endometrijóza]  
IPA: [ɛndɔmɛtɾiˈjoːza]  
ednina  

IMENOVALNIK: endometrióza  
RODILNIK: endometrióze  
DAJALNIK: endometriózi  
TOŽILNIK: endometriózo  
MESTNIK: pri endometriózi  
ORODNIK: z endometriózo  

dvojina  
IMENOVALNIK: endometriózi  
RODILNIK: endometrióz  
DAJALNIK: endometriózama  
TOŽILNIK: endometriózi  
MESTNIK: pri endometriózah  
ORODNIK: z endometriózama  

množina  
IMENOVALNIK: endometrióze  
RODILNIK: endometrióz  
DAJALNIK: endometriózam  
TOŽILNIK: endometrióze  
MESTNIK: pri endometriózah  
ORODNIK: z endometriózami  

  
TONEMSKO  

[endometrij za]  
IPA: [ɛndɔmɛtɾijòːzá]  
ednina  

IMENOVALNIK: endometri za  
RODILNIK: endometri ze  
DAJALNIK: endometri zi  
TOŽILNIK: endometri zo  
MESTNIK: pri endometri zi  
ORODNIK: z endometri zo  

dvojina  
IMENOVALNIK: endometri zi  
RODILNIK: endometri z  
DAJALNIK: endometri zama  

TOŽILNIK: endometri zi  
MESTNIK: pri endometri zah  
ORODNIK: z endometri zama  

množina  
IMENOVALNIK: endometri ze  
RODILNIK: endometri z  
DAJALNIK: endometri zam  
TOŽILNIK: endometri ze  
MESTNIK: pri endometri zah  
ORODNIK: z endometri zami  

  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. endiometriosis iz ↑endometrij  
  

enolônčnica enolônčnice samostalnik ženskega spola  

[enolônčnica]  
POMEN  

1. gostejša, v eni posodi skuhana jed iz več vrst 
zelenjave in navadno mesa  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

mesna, zelenjavna enolončnica  
▪ Obroki naj bodo majhni, vendar pestri, denimo z 

zelenjavnimi enolončnicami in solatnimi krožniki.  
⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  

enolončnica z mesom  
▪ Hrana je nasitna in včasih težka, velik poudarek 
dajejo enolončnicam z mesom in ribam z zelenjavo.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
pripraviti, skuhati enolončnico | začiniti enolončnico  
▪ Enolončnico začinimo s soljo, poprom in kajenskim 
poprom ter dobro zmešamo.  
▪ Enolončnico ponudimo v skledi, dodamo kuhan 

krompir in kislo smetano s sesekljanim peteršiljem.  
▪▪▪   
▪ Jota, ki velja za eno značilnih jedi zahodne 
Slovenije, je okusna enolončnica iz kislega zelja, 
fižola, krompirja, zabele, moke, česna in popra.  

2. ekspresivno mešanica, zmes  
▪ Ameriški trio bo zamešal svojo enolončnico iz džeza, 
rocka in folka.  
▪ Poslušali smo povsem poljubno enolončnico različnih 
pomembnih evropskih ljudskih glasbenih tradicij, kot 
so balkanska, klezmer in morebiti še keltska, cepljenih 

na najbolj enostavne klišeje pop glasbe.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[enolônčnica]  
IPA: [ɛnɔˈlɔːnʧniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: enolônčnica  
RODILNIK: enolônčnice  
DAJALNIK: enolônčnici  
TOŽILNIK: enolônčnico  
MESTNIK: pri enolônčnici  
ORODNIK: z enolônčnico  
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dvojina  
IMENOVALNIK: enolônčnici  
RODILNIK: enolônčnic  
DAJALNIK: enolônčnicama  
TOŽILNIK: enolônčnici  
MESTNIK: pri enolônčnicah  
ORODNIK: z enolônčnicama  

množina  
IMENOVALNIK: enolônčnice  
RODILNIK: enolônčnic  
DAJALNIK: enolônčnicam  
TOŽILNIK: enolônčnice  
MESTNIK: pri enolônčnicah  
ORODNIK: z enolônčnicami  

  
TONEMSKO  

[enolȏnčnica]  
IPA: [ɛnɔl ːnʧnìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: enolȏnčnica  
RODILNIK: enolȏnčnice  
DAJALNIK: enolȏnčnici  
TOŽILNIK: enolȏnčnico  
MESTNIK: pri enolȏnčnici  
ORODNIK: z enolȏnčnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: enolȏnčnici  
RODILNIK: enolȏnčnic  
DAJALNIK: enolȏnčnicama  
TOŽILNIK: enolȏnčnici  
MESTNIK: pri enolȏnčnicah  
ORODNIK: z enolȏnčnicama  

množina  
IMENOVALNIK: enolȏnčnice  
RODILNIK: enolȏnčnic  
DAJALNIK: enolȏnčnicam  
TOŽILNIK: enolȏnčnice  
MESTNIK: pri enolȏnčnicah  
ORODNIK: z enolȏnčnicami  

  
IZVOR  
iz enolončen iz en lonec  
  

ênovrstíčni ênovrstíčna ênovrstíčno pridevnik  

[ênovərstíčni]  
POMEN  

1. ki obsega eno vrstico  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Zbirka je sestavljena iz enovrstičnih enot, ki niso 
zaključene verzne povedi, pač pa odprte 

nekajbesedne sintagme.  
▪ Včasih se z enovrstično šalo daješ več ur, da 
najdeš idealne besede.  

2. ki je velik za eno vrstico  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

enovrstični zaslon  

▪ Prvi zasloni, ki so se pojavili pri bankomatih, so bili 
preprosti enovrstični zasloni.  
▪ Enovrstični zaslon vam prikaže klicatelja, medtem 
ko mobilnik počiva v žepu.  

3. v obliki enovrstičen, ekspresivno ki je razmeroma 

preprost, banalen, kratek  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Sem in tja dobim kako lepo, sočno vlogo, 
največkrat pa dobim to, kar si videl nocoj – 
enovrstično vlogo.  
▪ Bil je neotesan, surov, butast, zasmehljiv, 
enovrstičen in poniževalen.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ênovərstíčni]  
IPA: [ˈɛːnɔʋəɾsˈtiːʧni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ênovrstíčni  
RODILNIK: ênovrstíčnega  
DAJALNIK: ênovrstíčnemu  
TOŽILNIK: ênovrstíčni  

živo ênovrstíčnega  
MESTNIK: pri ênovrstíčnem  
ORODNIK: z ênovrstíčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: ênovrstíčna  
RODILNIK: ênovrstíčnih  
DAJALNIK: ênovrstíčnima  
TOŽILNIK: ênovrstíčna  
MESTNIK: pri ênovrstíčnih  
ORODNIK: z ênovrstíčnima  

množina  
IMENOVALNIK: ênovrstíčni  
RODILNIK: ênovrstíčnih  
DAJALNIK: ênovrstíčnim  
TOŽILNIK: ênovrstíčne  
MESTNIK: pri ênovrstíčnih  
ORODNIK: z ênovrstíčnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ênovrstíčna  
RODILNIK: ênovrstíčne  
DAJALNIK: ênovrstíčni  
TOŽILNIK: ênovrstíčno  
MESTNIK: pri ênovrstíčni  
ORODNIK: z ênovrstíčno  

dvojina  
IMENOVALNIK: ênovrstíčni  
RODILNIK: ênovrstíčnih  
DAJALNIK: ênovrstíčnima  
TOŽILNIK: ênovrstíčni  
MESTNIK: pri ênovrstíčnih  
ORODNIK: z ênovrstíčnima  
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množina  
IMENOVALNIK: ênovrstíčne  
RODILNIK: ênovrstíčnih  
DAJALNIK: ênovrstíčnim  
TOŽILNIK: ênovrstíčne  
MESTNIK: pri ênovrstíčnih  
ORODNIK: z ênovrstíčnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ênovrstíčno  
RODILNIK: ênovrstíčnega  
DAJALNIK: ênovrstíčnemu  
TOŽILNIK: ênovrstíčno  
MESTNIK: pri ênovrstíčnem  
ORODNIK: z ênovrstíčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: ênovrstíčni  
RODILNIK: ênovrstíčnih  
DAJALNIK: ênovrstíčnima  
TOŽILNIK: ênovrstíčni  
MESTNIK: pri ênovrstíčnih  
ORODNIK: z ênovrstíčnima  

množina  
IMENOVALNIK: ênovrstíčna  
RODILNIK: ênovrstíčnih  
DAJALNIK: ênovrstíčnim  
TOŽILNIK: ênovrstíčna  
MESTNIK: pri ênovrstíčnih  
ORODNIK: z ênovrstíčnimi  

  
TONEMSKO  

[énovərstȋčni]  
IPA: [ ːn ʋəɾstíːʧnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: énovrstȋčni  
RODILNIK: énovrstȋčnega  
DAJALNIK: énovrstȋčnemu  
TOŽILNIK: énovrstȋčni  

živo énovrstȋčnega  
MESTNIK: pri énovrstȋčnem  
ORODNIK: z énovrstȋčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: énovrstȋčna  
RODILNIK: énovrstȋčnih  
DAJALNIK: énovrstȋčnima  
TOŽILNIK: énovrstȋčna  
MESTNIK: pri énovrstȋčnih  
ORODNIK: z énovrstȋčnima  

množina  
IMENOVALNIK: énovrstȋčni  
RODILNIK: énovrstȋčnih  
DAJALNIK: énovrstȋčnim  
TOŽILNIK: énovrstȋčne  
MESTNIK: pri énovrstȋčnih  

ORODNIK: z énovrstȋčnimi  
ženski spol  

ednina  
IMENOVALNIK: énovrstȋčna  
RODILNIK: énovrstȋčne  
DAJALNIK: énovrstȋčni  
TOŽILNIK: énovrstȋčno  
MESTNIK: pri énovrstȋčni  
ORODNIK: z énovrstȋčno  

dvojina  
IMENOVALNIK: énovrstȋčni  
RODILNIK: énovrstȋčnih  
DAJALNIK: énovrstȋčnima  
TOŽILNIK: énovrstȋčni  
MESTNIK: pri énovrstȋčnih  
ORODNIK: z énovrstȋčnima  

množina  
IMENOVALNIK: énovrstȋčne  
RODILNIK: énovrstȋčnih  
DAJALNIK: énovrstȋčnim  
TOŽILNIK: énovrstȋčne  
MESTNIK: pri énovrstȋčnih  
ORODNIK: z énovrstȋčnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: énovrstȋčno  
RODILNIK: énovrstȋčnega  
DAJALNIK: énovrstȋčnemu  
TOŽILNIK: énovrstȋčno  
MESTNIK: pri énovrstȋčnem  
ORODNIK: z énovrstȋčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: énovrstȋčni  
RODILNIK: énovrstȋčnih  
DAJALNIK: énovrstȋčnima  
TOŽILNIK: énovrstȋčni  
MESTNIK: pri énovrstȋčnih  
ORODNIK: z énovrstȋčnima  

množina  
IMENOVALNIK: énovrstȋčna  
RODILNIK: énovrstȋčnih  
DAJALNIK: énovrstȋčnim  
TOŽILNIK: énovrstȋčna  
MESTNIK: pri énovrstȋčnih  
ORODNIK: z énovrstȋčnimi  

  
in [ȇnovərstȋčni]  
IPA: in [ ːn ʋəɾstíːʧnì]  

in  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ȇnovrstȋčni  
RODILNIK: ȇnovrstȋčnega  
DAJALNIK: ȇnovrstȋčnemu  
TOŽILNIK: ȇnovrstȋčni  
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živo ȇnovrstȋčnega  
MESTNIK: pri ȇnovrstȋčnem  
ORODNIK: z ȇnovrstȋčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȇnovrstȋčna  
RODILNIK: ȇnovrstȋčnih  
DAJALNIK: ȇnovrstȋčnima  
TOŽILNIK: ȇnovrstȋčna  
MESTNIK: pri ȇnovrstȋčnih  
ORODNIK: z ȇnovrstȋčnima  

množina  
IMENOVALNIK: ȇnovrstȋčni  
RODILNIK: ȇnovrstȋčnih  
DAJALNIK: ȇnovrstȋčnim  
TOŽILNIK: ȇnovrstȋčne  
MESTNIK: pri ȇnovrstȋčnih  
ORODNIK: z ȇnovrstȋčnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ȇnovrstȋčna  
RODILNIK: ȇnovrstȋčne  
DAJALNIK: ȇnovrstȋčni  
TOŽILNIK: ȇnovrstȋčno  
MESTNIK: pri ȇnovrstȋčni  
ORODNIK: z ȇnovrstȋčno  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȇnovrstȋčni  
RODILNIK: ȇnovrstȋčnih  
DAJALNIK: ȇnovrstȋčnima  
TOŽILNIK: ȇnovrstȋčni  
MESTNIK: pri ȇnovrstȋčnih  
ORODNIK: z ȇnovrstȋčnima  

množina  
IMENOVALNIK: ȇnovrstȋčne  
RODILNIK: ȇnovrstȋčnih  
DAJALNIK: ȇnovrstȋčnim  
TOŽILNIK: ȇnovrstȋčne  
MESTNIK: pri ȇnovrstȋčnih  
ORODNIK: z ȇnovrstȋčnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ȇnovrstȋčno  
RODILNIK: ȇnovrstȋčnega  
DAJALNIK: ȇnovrstȋčnemu  
TOŽILNIK: ȇnovrstȋčno  
MESTNIK: pri ȇnovrstȋčnem  
ORODNIK: z ȇnovrstȋčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȇnovrstȋčni  
RODILNIK: ȇnovrstȋčnih  
DAJALNIK: ȇnovrstȋčnima  
TOŽILNIK: ȇnovrstȋčni  
MESTNIK: pri ȇnovrstȋčnih  
ORODNIK: z ȇnovrstȋčnima  

množina  
IMENOVALNIK: ȇnovrstȋčna  

RODILNIK: ȇnovrstȋčnih  
DAJALNIK: ȇnovrstȋčnim  
TOŽILNIK: ȇnovrstȋčna  
MESTNIK: pri ȇnovrstȋčnih  
ORODNIK: z ȇnovrstȋčnimi  

  
IZVOR  
iz ena vrstica  
  

ênovrstíčnica ênovrstíčnice samostalnik ženskega spola  

[ênovərstíčnica]  
POMEN  

1. pesem, ki obsega eno vrstico  
▪ Pesmi so vsebinsko in oblikovno zelo raznovrstne: v 
zbirki se lahko sprehodimo od enovrstičnic do epskih 
pesnitev.  
▪ Besedila pesmi, čeprav večkrat enovrstičnice ali na 
videz brezpomensko nizanje besed, so bila nabita s 
pomeni.  

2. ekspresivno kratka, navadno duhovita misel  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Po dolgem času ga je dobro spet videti v vlogi, ki 
mu pristaja, čeprav ima tokrat na zalogi manj 

duhovitih enovrstičnic.  
▪ Njegova zaščitna znamka je imeniten in pristno 
osvežujoč koktajl rahlo trpkih, sarkastičnih in 
iskreno pronicljivih pripomb, komentarjev, opazk in 
enovrstičnic.  

▪▪▪   
▪ Film vsebuje kup enovrstičnic, ki bi se jih bilo vredno 

naučiti na pamet.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ênovərstíčnica]  
IPA: [ˈɛːnɔʋəɾsˈtiːʧniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: ênovrstíčnica  
RODILNIK: ênovrstíčnice  
DAJALNIK: ênovrstíčnici  
TOŽILNIK: ênovrstíčnico  
MESTNIK: pri ênovrstíčnici  
ORODNIK: z ênovrstíčnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: ênovrstíčnici  
RODILNIK: ênovrstíčnic  
DAJALNIK: ênovrstíčnicama  
TOŽILNIK: ênovrstíčnici  
MESTNIK: pri ênovrstíčnicah  
ORODNIK: z ênovrstíčnicama  

množina  
IMENOVALNIK: ênovrstíčnice  
RODILNIK: ênovrstíčnic  
DAJALNIK: ênovrstíčnicam  
TOŽILNIK: ênovrstíčnice  
MESTNIK: pri ênovrstíčnicah  
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ORODNIK: z ênovrstíčnicami  
  
TONEMSKO  

[énovərstȋčnica]  
IPA: [ ːn ʋəɾstíːʧnìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: énovrstȋčnica  
RODILNIK: énovrstȋčnice  
DAJALNIK: énovrstȋčnici  
TOŽILNIK: énovrstȋčnico  
MESTNIK: pri énovrstȋčnici  
ORODNIK: z ȇnovrstȋčnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: énovrstȋčnici  
RODILNIK: énovrstȋčnic  
DAJALNIK: énovrstȋčnicama  
TOŽILNIK: énovrstȋčnici  
MESTNIK: pri énovrstȋčnicah  
ORODNIK: z énovrstȋčnicama  

množina  
IMENOVALNIK: énovrstȋčnice  
RODILNIK: énovrstȋčnic  
DAJALNIK: énovrstȋčnicam  
TOŽILNIK: énovrstȋčnice  
MESTNIK: pri énovrstȋčnicah  
ORODNIK: z énovrstȋčnicami  

  
in [ȇnovərstȋčnica]  
IPA: in [ ːn ʋəɾstíːʧnìʦa]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: ȇnovrstȋčnica  
RODILNIK: ȇnovrstȋčnice  
DAJALNIK: ȇnovrstȋčnici  
TOŽILNIK: ȇnovrstȋčnico  
MESTNIK: pri ȇnovrstȋčnici  
ORODNIK: z ȇnovrstȋčnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȇnovrstȋčnici  
RODILNIK: ȇnovrstȋčnic  
DAJALNIK: ȇnovrstȋčnicama  
TOŽILNIK: ȇnovrstȋčnici  
MESTNIK: pri ȇnovrstȋčnicah  
ORODNIK: z ȇnovrstȋčnicama  

množina  
IMENOVALNIK: ȇnovrstȋčnice  
RODILNIK: ȇnovrstȋčnic  
DAJALNIK: ȇnovrstȋčnicam  
TOŽILNIK: ȇnovrstȋčnice  
MESTNIK: pri ȇnovrstȋčnicah  
ORODNIK: z ȇnovrstȋčnicami  

  
IZVOR  
↑enovrstični  
  

ezofagítis ezofagítisa samostalnik moškega spola  

[ezofagítis]  
POMEN  

iz medicine vnetje požiralnika  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

refluksni ezofagitis  
▪ Najpogostejši zaplet hudega refluksnega 
ezofagitisa je krvavitev.  
▪ Pri bolnikih, ki jim ugotovimo refluksni ezofagitis 
višje stopnje, so zaviralci protonske črpalke edino 
zdravilo, ki uspešno odpravi težave in omogoči 
celjenje sluznice požiralnika.  

▪▪▪   
▪ Težave so pogosto odvisne od stopnje ezofagitisa, 
to pa opredelimo glede na globino in površino 

prizadete sluznice požiralnika.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ezofagítis]  
IPA: [ɛzɔfaˈgiːtis]  
ednina  

IMENOVALNIK: ezofagítis  
RODILNIK: ezofagítisa  
DAJALNIK: ezofagítisu  
TOŽILNIK: ezofagítis  
MESTNIK: pri ezofagítisu  
ORODNIK: z ezofagítisom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ezofagítisa  
RODILNIK: ezofagítisov  
DAJALNIK: ezofagítisoma  
TOŽILNIK: ezofagítisa  
MESTNIK: pri ezofagítisih  
ORODNIK: z ezofagítisoma  

množina  
IMENOVALNIK: ezofagítisi  
RODILNIK: ezofagítisov  
DAJALNIK: ezofagítisom  
TOŽILNIK: ezofagítise  
MESTNIK: pri ezofagítisih  
ORODNIK: z ezofagítisi  

  
TONEMSKO  

[ezofagȋtis]  
IPA: [ɛzɔfagíːtìs]  
ednina  

IMENOVALNIK: ezofagȋtis  
RODILNIK: ezofagȋtisa  
DAJALNIK: ezofagȋtisu  
TOŽILNIK: ezofagȋtis  
MESTNIK: pri ezofagȋtisu  
ORODNIK: z ezofagȋtisom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ezofagȋtisa  
RODILNIK: ezofagȋtisov  
DAJALNIK: ezofagȋtisoma  
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TOŽILNIK: ezofagȋtisa  
MESTNIK: pri ezofagȋtisih  
ORODNIK: z ezofagȋtisoma  

množina  
IMENOVALNIK: ezofagȋtisi  
RODILNIK: ezofagȋtisov  
DAJALNIK: ezofagȋtisom  
TOŽILNIK: ezofagȋtise  
MESTNIK: pri ezofagȋtisih  
ORODNIK: z ezofagȋtisi  

  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. esophagitis, oesophagitis, iz 
↑ezofagus  
  

F1 
simbol  

POMEN  
simbol za enoto farad  
▪ Pri nazivni vrednosti kapacitivnosti 42 F in delovni 
napetosti 100 V skupna shranjena energija znaša 

210.000 Ws.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑farad  
  

F2 
simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element fluor  
▪ Skupina halogeniranih ogljikovodikov vsebuje 
halogene elemente klor (Cl), fluor (F), brom (Br) in 
jod (I) ter vodik (H), ki je lahko prisoten ali tudi ne.  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. F, simbola za element ↑fluor  
  

farád faráda samostalnik moškega spola  

[farát faráda]  
POMEN  

iz elektrotehnike, iz fizike izpeljana merska enota za 
izražanje kapacitivnosti kondenzatorja, ki ustreza 
kapacitivnosti kondenzatorja, ki se pri priključitvi 
na napetost enega volta napolni z enim kulonom 
električnega naboja [F]  
▪ Podjetje končuje izdelavo kondenzatorjev s 

kapacitivnostjo do 1500 faradov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[farát faráda]  
IPA: [faˈɾaːt faˈɾaːda]  
ednina  

IMENOVALNIK: farád  
RODILNIK: faráda  
DAJALNIK: farádu  

TOŽILNIK: farád  
MESTNIK: pri farádu  
ORODNIK: s farádom  

dvojina  
IMENOVALNIK: faráda  
RODILNIK: farádov  
DAJALNIK: farádoma  
TOŽILNIK: faráda  
MESTNIK: pri farádih  
ORODNIK: s farádoma  

množina  
IMENOVALNIK: farádi  
RODILNIK: farádov  
DAJALNIK: farádom  
TOŽILNIK: faráde  
MESTNIK: pri farádih  
ORODNIK: s farádi  

  
TONEMSKO  

[farȃt farȃda]  
IPA: [faɾáːt faɾáːdà]  
ednina  

IMENOVALNIK: farȃd  
RODILNIK: farȃda  
DAJALNIK: farȃdu  
TOŽILNIK: farȃd  
MESTNIK: pri farȃdu  
ORODNIK: s farȃdom  

dvojina  
IMENOVALNIK: farȃda  
RODILNIK: farȃdov  
DAJALNIK: farȃdoma  
TOŽILNIK: farȃda  
MESTNIK: pri farȃdih  
ORODNIK: s farȃdoma  

množina  
IMENOVALNIK: farȃdi  
RODILNIK: farȃdov  
DAJALNIK: farȃdom  
TOŽILNIK: farȃde  
MESTNIK: pri farȃdih  
ORODNIK: s farȃdi  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Farad, angl., frc. farad, po 
angleškem fiziku Michaelu Faradayu (1791–1867)  
  

feráta feráte samostalnik ženskega spola  

[feráta]  
POMEN  

iz planinstva zavarovana plezalna pot, ki je v večjem 
delu opremljena s klini, jeklenicami  
▪ Po malici nas je čakala zahtevna ferata na Cjajnik.  
▪ Pred vstopom v žleb si bomo nadeli pas in 

samovarovalni komplet in se povzpeli po ferati.  
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IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[feráta]  
IPA: [fɛˈɾaːta]  
ednina  

IMENOVALNIK: feráta  
RODILNIK: feráte  
DAJALNIK: feráti  
TOŽILNIK: feráto  
MESTNIK: pri feráti  
ORODNIK: s feráto  

dvojina  
IMENOVALNIK: feráti  
RODILNIK: ferát  
DAJALNIK: ferátama  
TOŽILNIK: feráti  
MESTNIK: pri ferátah  
ORODNIK: s ferátama  

množina  
IMENOVALNIK: feráte  
RODILNIK: ferát  
DAJALNIK: ferátam  
TOŽILNIK: feráte  
MESTNIK: pri ferátah  
ORODNIK: s ferátami  

  
TONEMSKO  

[ferȃta]  
IPA: [fɛɾáːtà]  
ednina  

IMENOVALNIK: ferȃta  
RODILNIK: ferȃte  
DAJALNIK: ferȃti  
TOŽILNIK: ferȃto  
MESTNIK: pri ferȃti  
ORODNIK: s ferȃto  

dvojina  
IMENOVALNIK: ferȃti  
RODILNIK: ferȃt  
DAJALNIK: ferȃtama  
TOŽILNIK: ferȃti  
MESTNIK: pri ferȃtah  
ORODNIK: s ferȃtama  

množina  
IMENOVALNIK: ferȃte  
RODILNIK: ferȃt  
DAJALNIK: ferȃtam  
TOŽILNIK: ferȃte  
MESTNIK: pri ferȃtah  
ORODNIK: s ferȃtami  

  
IZVOR  
prevzeto iz it. ferrata ‛ozka pot, nastala zaradi sledi 
kopit živali’, iz ferro ‛kopito’, prvotno ‛železo’ < 
lat. ferrum  
  

féšta féšte samostalnik ženskega spola  

[féšta]  
POMEN  

neknjižno pogovorno zabava, praznovanje  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

dalmatinska, istrska, primorska fešta | jadralska fešta 

| metalska, rokerska fešta | nepozabna fešta | 

prvomajska fešta | ribiška, ribja fešta  
▪ Kot se za ribiško fešto spodobi, je obiskovalce 
takoj ob prihodu pozdravil vonj po ocvrtih sardelah 
in drugih ribah.  
▪ Če bo ulov dober in če bo volja za to, se bo dan 
gotovo končal s pravo primorsko fešto.  
▪ Zvečer je dan, poln doživetij, sklenila tematska 

rokovska fešta.  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

fešta se nadaljuje, traja, se začne | fešta se obeta, 
sledi  
▪ Obeta se še ena interna fešta, saj bo praznovala 
druga najdaljša informativna oddaja nacionalne 
televizije.  
▪ Po končanem turnirju se je začela fešta, ki je 
trajala do poznih jutranjih ur.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
narediti, pripraviti fešto | organizirati, prirediti fešto  
▪ Konec avgusta bova pripravila res veliko fešto, 

verjetno piknik.  
▪▪▪   
▪ Navijači so nas povabili na fešto, kjer se je zbralo 
15.000 ljudi.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[féšta]  
IPA: [ˈfeːʃta]  
ednina  

IMENOVALNIK: féšta  
RODILNIK: féšte  
DAJALNIK: féšti  
TOŽILNIK: féšto  
MESTNIK: pri féšti  
ORODNIK: s féšto  

dvojina  
IMENOVALNIK: féšti  
RODILNIK: féšt  
DAJALNIK: féštama  
TOŽILNIK: féšti  
MESTNIK: pri féštah  
ORODNIK: s féštama  

množina  
IMENOVALNIK: féšte  
RODILNIK: féšt  
DAJALNIK: féštam  
TOŽILNIK: féšte  
MESTNIK: pri féštah  
ORODNIK: s féštami  
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TONEMSKO  

[f šta]  
IPA: [féːʃtà]  
ednina  

IMENOVALNIK: f šta  
RODILNIK: f šte  
DAJALNIK: f šti  
TOŽILNIK: f što  
MESTNIK: pri f šti  
ORODNIK: s f što  

dvojina  
IMENOVALNIK: f šti  
RODILNIK: f št  
DAJALNIK: f štama  
TOŽILNIK: f šti  
MESTNIK: pri f štah  
ORODNIK: s f štama  

množina  
IMENOVALNIK: f šte  
RODILNIK: f št  
DAJALNIK: f štam  
TOŽILNIK: f šte  
MESTNIK: pri f štah  
ORODNIK: s f štami  

  
IZVOR  
prevzeto iz it. festa ‛praznik, svečanost’ < lat. fēsta 
‛prazniki, verske svečanosti’  
  

filíster filístra samostalnik moškega spola  

[filístər]  
POMEN  

slabšalno kdor ne čuti potrebe po preseganju 
ustaljenih vzorcev mišljenja, delovanja, zlasti 
zaradi samozadovoljstva, ravnodušnosti, 
konformizma  
▪ Za filistre je znano, da so koruptibilni in strašni 

kompromisarji.  
▪ Življenje filistra je bilo usmerjeno navzven, v boj za 
obstanek, za prvo službo, vse drugo je bilo 
vegetiranje, ki je ubijalo duha in uničevalo 
človečnost.  
▪ Pogosto smo se izkazali za politične filistre, ne ravno 
talentirane umetnike, intelektualne nazadnjake.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[filístər]  
IPA: [fiˈliːstəɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: filíster  
RODILNIK: filístra  
DAJALNIK: filístru  
TOŽILNIK: filístra  
MESTNIK: pri filístru  

ORODNIK: s filístrom  
dvojina  

IMENOVALNIK: filístra  
RODILNIK: filístrov  
DAJALNIK: filístroma  
TOŽILNIK: filístra  
MESTNIK: pri filístrih  
ORODNIK: s filístroma  

množina  
IMENOVALNIK: filístri  
RODILNIK: filístrov  
DAJALNIK: filístrom  
TOŽILNIK: filístre  
MESTNIK: pri filístrih  
ORODNIK: s filístri  

  
TONEMSKO  

[filístər]  
IPA: [filìːst ɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: filíster  
RODILNIK: filístra  
DAJALNIK: filístru  
TOŽILNIK: filístra  
MESTNIK: pri filístru  
ORODNIK: s filístrom  

dvojina  
IMENOVALNIK: filístra  
RODILNIK: filístrov tudi filȋstrov  
DAJALNIK: filístroma  
TOŽILNIK: filístra  
MESTNIK: pri filístrih tudi pri filȋstrih  
ORODNIK: s filístroma  

množina  
IMENOVALNIK: filístri  
RODILNIK: filístrov tudi filȋstrov  
DAJALNIK: filístrom  
TOŽILNIK: filístre  
MESTNIK: pri filístrih tudi pri filȋstrih  
ORODNIK: s filístri tudi s filȋstri  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Philister, to iz lat. Philistīnī 
‛Filistejci’, po hebr. imenu tega ljudstva pelištīm, 
felištīm  
  

filístrski filístrska filístrsko pridevnik  

[filístərski]  
POMEN  

1. slabšalno ki ne čuti potrebe po preseganju 
ustaljenih vzorcev mišljenja, delovanja, zlasti 
zaradi samozadovoljstva, ravnodušnosti, 
konformizma  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  
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▪ Roman opisuje hudo urejenega, absurdno 
filistrskega, malomeščanskega gospoda.  
▪ Za kakšnega filistrskega soseda je bila glasba 
vedno preglasna.  

1.1. slabšalno ki kaže, izraža odsotnost potrebe po 
preseganju takih vzorcev mišljenja, delovanja  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Doletela nas je vrsta nepričakovanih, za kakšno 
filistrsko pamet verjetno tudi šokantnih 
dogodivščin.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[filístərski]  
IPA: [fiˈliːstəɾski]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: filístrski  
RODILNIK: filístrskega  
DAJALNIK: filístrskemu  
TOŽILNIK: filístrski  

živo filístrskega  
MESTNIK: pri filístrskem  
ORODNIK: s filístrskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: filístrska  
RODILNIK: filístrskih  
DAJALNIK: filístrskima  
TOŽILNIK: filístrska  
MESTNIK: pri filístrskih  
ORODNIK: s filístrskima  

množina  
IMENOVALNIK: filístrski  
RODILNIK: filístrskih  
DAJALNIK: filístrskim  
TOŽILNIK: filístrske  
MESTNIK: pri filístrskih  
ORODNIK: s filístrskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: filístrska  
RODILNIK: filístrske  
DAJALNIK: filístrski  
TOŽILNIK: filístrsko  
MESTNIK: pri filístrski  
ORODNIK: s filístrsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: filístrski  
RODILNIK: filístrskih  
DAJALNIK: filístrskima  
TOŽILNIK: filístrski  
MESTNIK: pri filístrskih  
ORODNIK: s filístrskima  

množina  
IMENOVALNIK: filístrske  

RODILNIK: filístrskih  
DAJALNIK: filístrskim  
TOŽILNIK: filístrske  
MESTNIK: pri filístrskih  
ORODNIK: s filístrskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: filístrsko  
RODILNIK: filístrskega  
DAJALNIK: filístrskemu  
TOŽILNIK: filístrsko  
MESTNIK: pri filístrskem  
ORODNIK: s filístrskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: filístrski  
RODILNIK: filístrskih  
DAJALNIK: filístrskima  
TOŽILNIK: filístrski  
MESTNIK: pri filístrskih  
ORODNIK: s filístrskima  

množina  
IMENOVALNIK: filístrska  
RODILNIK: filístrskih  
DAJALNIK: filístrskim  
TOŽILNIK: filístrska  
MESTNIK: pri filístrskih  
ORODNIK: s filístrskimi  

  
TONEMSKO  

[filístərski]  
IPA: [filìːst ɾski]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: filístrski  
RODILNIK: filístrskega  
DAJALNIK: filístrskemu  
TOŽILNIK: filístrski  

živo filístrskega  
MESTNIK: pri filístrskem  
ORODNIK: s filístrskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: filístrska  
RODILNIK: filístrskih  
DAJALNIK: filístrskima  
TOŽILNIK: filístrska  
MESTNIK: pri filístrskih  
ORODNIK: s filístrskima  

množina  
IMENOVALNIK: filístrski  
RODILNIK: filístrskih  
DAJALNIK: filístrskim  
TOŽILNIK: filístrske  
MESTNIK: pri filístrskih  
ORODNIK: s filístrskimi  

ženski spol  
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ednina  
IMENOVALNIK: filístrska  
RODILNIK: filístrske  
DAJALNIK: filístrski  
TOŽILNIK: filístrsko  
MESTNIK: pri filístrski  
ORODNIK: s filístrsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: filístrski  
RODILNIK: filístrskih  
DAJALNIK: filístrskima  
TOŽILNIK: filístrski  
MESTNIK: pri filístrskih  
ORODNIK: s filístrskima  

množina  
IMENOVALNIK: filístrske  
RODILNIK: filístrskih  
DAJALNIK: filístrskim  
TOŽILNIK: filístrske  
MESTNIK: pri filístrskih  
ORODNIK: s filístrskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: filístrsko  
RODILNIK: filístrskega  
DAJALNIK: filístrskemu  
TOŽILNIK: filístrsko  
MESTNIK: pri filístrskem  
ORODNIK: s filístrskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: filístrski  
RODILNIK: filístrskih  
DAJALNIK: filístrskima  
TOŽILNIK: filístrski  
MESTNIK: pri filístrskih  
ORODNIK: s filístrskima  

množina  
IMENOVALNIK: filístrska  
RODILNIK: filístrskih  
DAJALNIK: filístrskim  
TOŽILNIK: filístrska  
MESTNIK: pri filístrskih  
ORODNIK: s filístrskimi  

  
IZVOR  
↑filister  
  

fílmar fílmarja samostalnik moškega spola  

[fílmar]  
POMEN  

knjižno pogovorno kdor se ukvarja s snemanjem filmov, 
navadno poklicno  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

amaterski, ljubiteljski filmar | cenjen, kulten filmar | 

nadarjen, nadobuden, obetaven filmar | nagrajen 
filmar | neodvisen filmar  

▪ Ne le da je nadarjen filmar, temveč izvrstno 
razume igralce in pušča pri delu popolno svobodo.  
▪ Nadobudnim mladim filmarjem so na voljo tudi 
filmske delavnice, in sicer režijska in scenaristična.  
▪ Na ogled bo nekaj dokumentarnih in igranih 
kratkih filmov, ki so jih posneli predvsem domači 
amaterski filmarji.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
filmar posname, snema  
▪ Fotogeničnost doline in tamkajšnjih domačij so prvi 

odkrili slovenski filmarji.  
▪ Ko filmarji posnamejo vse prizore in jih nato v 
montaži sestavijo v filmsko zgodbo ter temu dodajo 
še zvok, pošljejo končni izdelek v filmski laboratorij.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[fílmar]  
IPA: [ˈfiːlmaɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: fílmar  
RODILNIK: fílmarja  
DAJALNIK: fílmarju  
TOŽILNIK: fílmarja  
MESTNIK: pri fílmarju  
ORODNIK: s fílmarjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: fílmarja  
RODILNIK: fílmarjev  
DAJALNIK: fílmarjema  
TOŽILNIK: fílmarja  
MESTNIK: pri fílmarjih  
ORODNIK: s fílmarjema  

množina  
IMENOVALNIK: fílmarji  
RODILNIK: fílmarjev  
DAJALNIK: fílmarjem  
TOŽILNIK: fílmarje  
MESTNIK: pri fílmarjih  
ORODNIK: s fílmarji  

  
TONEMSKO  

[fȋlmar]  
IPA: [fíːlmàɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: fȋlmar  
RODILNIK: fȋlmarja  
DAJALNIK: fȋlmarju  
TOŽILNIK: fȋlmarja  
MESTNIK: pri fȋlmarju  
ORODNIK: s fȋlmarjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: fȋlmarja  
RODILNIK: fȋlmarjev  
DAJALNIK: fȋlmarjema  
TOŽILNIK: fȋlmarja  
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MESTNIK: pri fȋlmarjih  
ORODNIK: s fȋlmarjema  

množina  
IMENOVALNIK: fȋlmarji  
RODILNIK: fȋlmarjev  
DAJALNIK: fȋlmarjem  
TOŽILNIK: fȋlmarje  
MESTNIK: pri fȋlmarjih  
ORODNIK: s fȋlmarji  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: filmarka  
  
IZVOR  
↑film  
  

fítomedicína fítomedicíne samostalnik ženskega spola  

[fítomedicína]  
POMEN  

veda, ki se ukvarja z zaščito in zdravljenjem 
kulturnih rastlin ob napadu škodljivcev, bolezni, 
ali študij te vede  
⏵ sam. beseda + iz + sam. beseda v rodilniku  

izpit iz fitomedicine | usposabljanje, tečaj iz 
fitomedicine | znanje iz fitomedicine  
▪ Pripravljamo 15-urna usposabljanja iz fitomedicine 
za izvajalce ukrepov varstva rastlin v okolici.  
▪ V specializiranih trgovinah je dovoljeno prodajati 
fitofarmacevtska sredstva samo kupcem, ki bodo 
dokazali, da so si pridobili znanje iz fitomedicine.  
▪ Sredstva lahko izdajajo iz skladišč tudi prodajalci s 
srednjo izobrazbo kmetijske smeri in opravljenim 

izpitom iz fitomedicine.  
▪▪▪   
▪ Dejavnost Inštituta za fitomedicino je usmerjena v 
permanentno izobraževanje za potrebe kmetijske 
prakse in v skladu z zakonodajo s področja varstva 

rastlin.  
▪ Najrazličnejše živali, tako koristne kot škodljive, so 
vedno potovale in se selile po zemeljski obli, pravi 

redna profesorica fitomedicine.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[fítomedicína]  
IPA: [ˈfiːtɔmɛdiˈʦiːna]  
ednina  

IMENOVALNIK: fítomedicína  
RODILNIK: fítomedicíne  
DAJALNIK: fítomedicíni  
TOŽILNIK: fítomedicíno  
MESTNIK: pri fítomedicíni  
ORODNIK: s fítomedicíno  

dvojina  
IMENOVALNIK: fítomedicíni  
RODILNIK: fítomedicín  

DAJALNIK: fítomedicínama  
TOŽILNIK: fítomedicíni  
MESTNIK: pri fítomedicínah  
ORODNIK: s fítomedicínama  

množina  
IMENOVALNIK: fítomedicíne  
RODILNIK: fítomedicín  
DAJALNIK: fítomedicínam  
TOŽILNIK: fítomedicíne  
MESTNIK: pri fítomedicínah  
ORODNIK: s fítomedicínami  

  
TONEMSKO  

[fȋtomedicȋna]  
IPA: [fíːt mɛdiʦíːnà]  
ednina  

IMENOVALNIK: fȋtomedicȋna  
RODILNIK: fȋtomedicȋne  
DAJALNIK: fȋtomedicȋni  
TOŽILNIK: fȋtomedicȋno  
MESTNIK: pri fȋtomedicȋni  
ORODNIK: s fȋtomedicȋno  

dvojina  
IMENOVALNIK: fȋtomedicȋni  
RODILNIK: fȋtomedicȋn  
DAJALNIK: fȋtomedicȋnama  
TOŽILNIK: fȋtomedicȋni  
MESTNIK: pri fȋtomedicȋnah  
ORODNIK: s fȋtomedicȋnama  

množina  
IMENOVALNIK: fȋtomedicȋne  
RODILNIK: fȋtomedicȋn  
DAJALNIK: fȋtomedicȋnam  
TOŽILNIK: fȋtomedicȋne  
MESTNIK: pri fȋtomedicȋnah  
ORODNIK: s fȋtomedicȋnami  

  
IZVOR  
prevzeto iz angl. phytomedicine, nem. 
Phytomedizin, iz gr. phytón ‛rastlina’ + ↑medicina  
  

fítoterapíja fítoterapíje samostalnik ženskega spola  

[fítoterapíja]  
POMEN  

metoda dopolnilnega zdravljenja, ki temelji na 
uporabi rastlin, njihovih delov in rastlinskih 
pripravkov  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

sodobna fitoterapija  
▪ Priročnik združuje tisočletne izkušnje zeliščarstva s 
spoznanji sodobne fitoterapije ter ponuja poglobljen 
in praktičen pregled temeljnih zdravilnih rastlin in 

njihovih pripravkov.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Veliko znanih zeliščarjev je uporabljalo kopeli kot 
sestavni del fitoterapije pri različnih težavah.  
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▪ Cilj fitoterapije je poleg smiselne, indikacijam 
ustrezne uporabe rastlin in gotovih pripravkov tudi 
spremljanje stranskih učinkov.  

⏵ priredna zveza  
fitoterapija in aromaterapija  
▪ Kozmetični izdelki so izdelani po načelih fitoterapije 
in aromaterapije ter so medicinsko preizkušeni.  

▪▪▪   
▪ Zdravila iz več rastlin in močne pripravke moramo 
uporabljati samo pod nadzorom praktika, ki pozna 

fitoterapijo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[fítoterapíja]  
IPA: [ˈfiːtɔtɛɾaˈpiːja]  
ednina  

IMENOVALNIK: fítoterapíja  
RODILNIK: fítoterapíje  
DAJALNIK: fítoterapíji  
TOŽILNIK: fítoterapíjo  
MESTNIK: pri fítoterapíji  
ORODNIK: s fítoterapíjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: fítoterapíji  
RODILNIK: fítoterapíj  
DAJALNIK: fítoterapíjama  
TOŽILNIK: fítoterapíji  
MESTNIK: pri fítoterapíjah  
ORODNIK: s fítoterapíjama  

množina  
IMENOVALNIK: fítoterapíje  
RODILNIK: fítoterapíj  
DAJALNIK: fítoterapíjam  
TOŽILNIK: fítoterapíje  
MESTNIK: pri fítoterapíjah  
ORODNIK: s fítoterapíjami  

  
TONEMSKO  

[fȋtoterapȋja]  
IPA: [fíːt tɛɾapíːjà]  
ednina  

IMENOVALNIK: fȋtoterapȋja  
RODILNIK: fȋtoterapȋje  
DAJALNIK: fȋtoterapȋji  
TOŽILNIK: fȋtoterapȋjo  
MESTNIK: pri fȋtoterapȋji  
ORODNIK: s fȋtoterapȋjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: fȋtoterapȋji  
RODILNIK: fȋtoterapȋj  
DAJALNIK: fȋtoterapȋjama  
TOŽILNIK: fȋtoterapȋji  
MESTNIK: pri fȋtoterapȋjah  
ORODNIK: s fȋtoterapȋjama  

množina  

IMENOVALNIK: fȋtoterapȋje  
RODILNIK: fȋtoterapȋj  
DAJALNIK: fȋtoterapȋjam  
TOŽILNIK: fȋtoterapȋje  
MESTNIK: pri fȋtoterapȋjah  
ORODNIK: s fȋtoterapȋjami  

  
IZVOR  
prevzeto iz angl. phytotherapy, nem. Phytotherapie, 
iz gr. phytón ‛rastlina’ + ↑terapija  
  

flamíngo flamínga samostalnik moškega spola  

[flamíngo]  
POMEN  

1. vodna ptica z belo rožnatim perjem, dolgimi 
nogami in vratom ter velikim ukrivljenim 
kljunom; primerjaj lat. Phoenicopteridae; SIN.: iz zoologije 
plamenec  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

jata flamingov  
▪ Na jezerih smo naleteli na jate flamingov, ki so 
brezbrižno čepeli v vodi in so se le od časa do časa 

dvignili v zrak.  
▪ Območje postane oaza dobre paše za velike 
nomadske črede zeber in antilop ter zatočišče za 
čudovite jate flamingov in drugih vodnih ptic.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
rožnat flamingo  
▪ Jezero je idealen kraj za življenje in razmnoževanje 

rožnatih flamingov.  

2. okrasna rastlina z večjimi listi in srčastimi, 
navadno rdečimi, belimi ali rožnatimi cvetovi na 
dolgih pecljih; primerjaj lat. Anthurium  
▪ Na ogled so različni aranžmaji eksotičnega cvetja, 
predvsem orhidej, kaktusov, vrtnic, gerber in 
flamingov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[flamíngo]  
IPA: [flaˈmiːŋgɔ]  
ednina  

IMENOVALNIK: flamíngo  
RODILNIK: flamínga  
DAJALNIK: flamíngu  
TOŽILNIK: živo flamínga  

neživo flamíngo  
MESTNIK: pri flamíngu  
ORODNIK: s flamíngom  

dvojina  
IMENOVALNIK: flamínga  
RODILNIK: flamíngov  
DAJALNIK: flamíngoma  
TOŽILNIK: flamínga  
MESTNIK: pri flamíngih  
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ORODNIK: s flamíngoma  
množina  

IMENOVALNIK: flamíngi  
RODILNIK: flamíngov  
DAJALNIK: flamíngom  
TOŽILNIK: flamínge  
MESTNIK: pri flamíngih  
ORODNIK: s flamíngi  

  
TONEMSKO  

[flamȋngo]  
IPA: [flamíːŋg ]  
ednina  

IMENOVALNIK: flamȋngo  
RODILNIK: flamȋnga  
DAJALNIK: flamȋngu  
TOŽILNIK: živo flamȋnga  

neživo flamȋngo  
MESTNIK: pri flamȋngu  
ORODNIK: s flamȋngom  

dvojina  
IMENOVALNIK: flamȋnga  
RODILNIK: flamȋngov  
DAJALNIK: flamȋngoma  
TOŽILNIK: flamȋnga  
MESTNIK: pri flamȋngih  
ORODNIK: s flamȋngoma  

množina  
IMENOVALNIK: flamȋngi  
RODILNIK: flamȋngov  
DAJALNIK: flamȋngom  
TOŽILNIK: flamȋnge  
MESTNIK: pri flamȋngih  
ORODNIK: s flamȋngi  

  
IZVOR  
prevzeto (prek nem. Flamingo) iz špan. flamengo iz 
lat. flamma ‛plamen’  
  

flèk flêka samostalnik moškega spola  

[flèk]  
POMEN  

1. neknjižno pogovorno madež  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

moker flek  
▪ Na laminatu se je zasvetil ogromen flek ribje 

maščobe.  
▪▪▪   
▪ Očistil sem si flek na srajčki.  
▪ Flek od kave na prtu se je širil.  

2. neknjižno pogovorno lisa  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

rdeč, rjav flek  
▪ Čutila je, kako so se ji okrog oči narisali rdeči fleki, 
ampak v tistem romantičnem polmraku se na srečo 
ni nič videlo.  

▪ Po lasišču se mi po barvanju delajo rdeči fleki in 
srbijo.  

▪▪▪   
▪ Moja hči ima že od rojstva na desni nogi flek.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[flèk]  
IPA: [ˈflɛk]  
ednina  

IMENOVALNIK: flèk  
RODILNIK: flêka  
DAJALNIK: flêku  
TOŽILNIK: flèk  
MESTNIK: pri flêku  
ORODNIK: s flêkom  

dvojina  
IMENOVALNIK: flêka  
RODILNIK: flêkov  
DAJALNIK: flêkoma  
TOŽILNIK: flêka  
MESTNIK: pri flêkih  
ORODNIK: s flêkoma  

množina  
IMENOVALNIK: flêki  
RODILNIK: flêkov  
DAJALNIK: flêkom  
TOŽILNIK: flêke  
MESTNIK: pri flêkih  
ORODNIK: s flêki  

  
TONEMSKO  

[flȅk]  
IPA: [ˈflɛk]  
ednina  

IMENOVALNIK: flȅk  
RODILNIK: flȇka  
DAJALNIK: flȇku  
TOŽILNIK: flȅk  
MESTNIK: pri flȇku  
ORODNIK: s flȇkom  

dvojina  
IMENOVALNIK: flȇka  
RODILNIK: flȇkov  
DAJALNIK: flȇkoma  
TOŽILNIK: flȇka  
MESTNIK: pri flȇkih  
ORODNIK: s flȇkoma  

množina  
IMENOVALNIK: flȇki  
RODILNIK: flȇkov  
DAJALNIK: flȇkom  
TOŽILNIK: flȇke  
MESTNIK: pri flȇkih  
ORODNIK: s flȇki  
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IZVOR  
prevzeto iz nem. Fleck < stvnem. flec, nejasnega 
izvora  
  

fluíd fluída tudi flúid flúida samostalnik moškega spola  

[fluít fluída] tudi [flúit flúida]  
POMEN  

1. iz fizike snov, ki se lahko pretaka  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Hiter razvoj motorjev, še posebej na principu 
pretoka fluidov skozi motor (gorivo, polnilni zrak in 
izpušni plini), je bil nujno potreben.  

▪▪▪   
▪ Bistven dosežek pri reševanju okoljevarstvene 
problematike je uvajanje biološko razgradljivih 
hidravličnih in drugih fluidov na ekološko občutljivih 
področjih.  

2. gelu podobno kozmetično sredstvo za nego in 
zaščito kože, navadno na obrazu  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

vlažilni fluid  
▪ Pri zaustavljanju procesov staranja učinkovito 

pomaga pomlajevalni fluid.  
▪▪▪   
▪ Fluid z zaščitnim faktorjem 15 bo žejni koži vrnil 
prepotrebno energijo.  
▪ Fluid zmanjša pigmentne madeže in preprečuje 
pojav novih.  

3. ekspresivno razpoloženjski vpliv, občutje, ki je kje 
prisotno, se širi  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

▪ Začutili boste fluid, ki se pretaka med vami in 
osebo, ki ji že dolgo ugajate.  

▪▪▪   
▪ Ko orkester zaigra, se po dvorani zlije poseben, 
čudovit fluid.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[fluít fluída]  
IPA: [fluˈiːt fluˈiːda]  
ednina  

IMENOVALNIK: fluíd  
RODILNIK: fluída  
DAJALNIK: fluídu  
TOŽILNIK: fluíd  
MESTNIK: pri fluídu  
ORODNIK: s fluídom  

dvojina  
IMENOVALNIK: fluída  
RODILNIK: fluídov  
DAJALNIK: fluídoma  
TOŽILNIK: fluída  
MESTNIK: pri fluídih  
ORODNIK: s fluídoma  

množina  

IMENOVALNIK: fluídi  
RODILNIK: fluídov  
DAJALNIK: fluídom  
TOŽILNIK: fluíde  
MESTNIK: pri fluídih  
ORODNIK: s fluídi  

  
tudi [flúit flúida]  
IPA: tudi [ˈfluːit ˈfluːida]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: flúid  
RODILNIK: flúida  
DAJALNIK: flúidu  
TOŽILNIK: flúid  
MESTNIK: pri flúidu  
ORODNIK: s flúidom  

dvojina  
IMENOVALNIK: flúida  
RODILNIK: flúidov  
DAJALNIK: flúidoma  
TOŽILNIK: flúida  
MESTNIK: pri flúidih  
ORODNIK: s flúidoma  

množina  
IMENOVALNIK: flúidi  
RODILNIK: flúidov  
DAJALNIK: flúidom  
TOŽILNIK: flúide  
MESTNIK: pri flúidih  
ORODNIK: s flúidi  

  
TONEMSKO  

[fluȋt fluȋda]  
IPA: [fluíːt fluíːdà]  
ednina  

IMENOVALNIK: fluȋd  
RODILNIK: fluȋda  
DAJALNIK: fluȋdu  
TOŽILNIK: fluȋd  
MESTNIK: pri fluȋdu  
ORODNIK: s fluȋdom  

dvojina  
IMENOVALNIK: fluȋda  
RODILNIK: fluȋdov  
DAJALNIK: fluȋdoma  
TOŽILNIK: fluȋda  
MESTNIK: pri fluȋdih  
ORODNIK: s fluȋdoma  

množina  
IMENOVALNIK: fluȋdi  
RODILNIK: fluȋdov  
DAJALNIK: fluȋdom  
TOŽILNIK: fluȋde  
MESTNIK: pri fluȋdih  
ORODNIK: s fluȋdi  
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tudi [flȗit flȗida]  
IPA: tudi [flúːìt flúːìda]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: flȗid  
RODILNIK: flȗida  
DAJALNIK: flȗidu  
TOŽILNIK: flȗid  
MESTNIK: pri flȗidu  
ORODNIK: s flȗidom  

dvojina  
IMENOVALNIK: flȗida  
RODILNIK: flȗidov  
DAJALNIK: flȗidoma  
TOŽILNIK: flȗida  
MESTNIK: pri flȗidih  
ORODNIK: s flȗidoma  

množina  
IMENOVALNIK: flȗidi  
RODILNIK: flȗidov  
DAJALNIK: flȗidom  
TOŽILNIK: flȗide  
MESTNIK: pri flȗidih  
ORODNIK: s flȗidi  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Fluid, angl. fluid, frc. fluide, 
prvotno ‛tekoč’, iz lat. fluidus  
  

fluíden fluídna fluídno pridevnik  

[fluídən]  
POMEN  

1. ki je nestalen, se spreminja ali je težje 
opredeljiv  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

fluidna identiteta  
▪ Gre za zelo osebne zapiske človeka, ki tava v 
fluidnem modernem svetu in se v njem ne počuti 
najbolje.  
▪ Junakova fluidna spolna identiteta bralca 
namenoma zmede in tako odpira prostor za 
razmislek o obstoječi družbeni ideologiji zgolj dveh 

spolov.  
▪▪▪   
▪ Podobe ostajajo prisotne, konkretne, istočasno pa 
so fluidne in skoraj neotipljive.  

2. ki je eleganten, brez ostrih mej, nenadnih 
prekinitev  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

fluidna oblika  
▪ Avtorjev stil je skop, okleščen odvečnih detajlov, s 

fluidnimi, jasnimi linijami.  
▪ Oblikovanje notranjosti avta temelji na fluidnih 
oblikah in vozniku zagotavlja sproščeno okolje.  

  

IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[fluídən]  
IPA: [fluˈiːdən]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: fluíden  
določno fluídni  

RODILNIK: fluídnega  
DAJALNIK: fluídnemu  
TOŽILNIK: fluíden  

določno fluídni  
živo fluídnega  

MESTNIK: pri fluídnem  
ORODNIK: s fluídnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: fluídna  
RODILNIK: fluídnih  
DAJALNIK: fluídnima  
TOŽILNIK: fluídna  
MESTNIK: pri fluídnih  
ORODNIK: s fluídnima  

množina  
IMENOVALNIK: fluídni  
RODILNIK: fluídnih  
DAJALNIK: fluídnim  
TOŽILNIK: fluídne  
MESTNIK: pri fluídnih  
ORODNIK: s fluídnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: fluídna  
RODILNIK: fluídne  
DAJALNIK: fluídni  
TOŽILNIK: fluídno  
MESTNIK: pri fluídni  
ORODNIK: s fluídno  

dvojina  
IMENOVALNIK: fluídni  
RODILNIK: fluídnih  
DAJALNIK: fluídnima  
TOŽILNIK: fluídni  
MESTNIK: pri fluídnih  
ORODNIK: s fluídnima  

množina  
IMENOVALNIK: fluídne  
RODILNIK: fluídnih  
DAJALNIK: fluídnim  
TOŽILNIK: fluídne  
MESTNIK: pri fluídnih  
ORODNIK: s fluídnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: fluídno  
RODILNIK: fluídnega  
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DAJALNIK: fluídnemu  
TOŽILNIK: fluídno  
MESTNIK: pri fluídnem  
ORODNIK: s fluídnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: fluídni  
RODILNIK: fluídnih  
DAJALNIK: fluídnima  
TOŽILNIK: fluídni  
MESTNIK: pri fluídnih  
ORODNIK: s fluídnima  

množina  
IMENOVALNIK: fluídna  
RODILNIK: fluídnih  
DAJALNIK: fluídnim  
TOŽILNIK: fluídna  
MESTNIK: pri fluídnih  
ORODNIK: s fluídnimi  

PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: bòlj fluíden  
ženski spol  

EDNINA: bòlj fluídna  
srednji spol  

EDNINA: bòlj fluídno  
PRIMERNIK – PRIPONSKO STOPNJEVANJE  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: fluídnejši  
RODILNIK: fluídnejšega  
DAJALNIK: fluídnejšemu  
TOŽILNIK: fluídnejši  

živo fluídnejšega  
MESTNIK: pri fluídnejšem  
ORODNIK: s fluídnejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: fluídnejša  
RODILNIK: fluídnejših  
DAJALNIK: fluídnejšima  
TOŽILNIK: fluídnejša  
MESTNIK: pri fluídnejših  
ORODNIK: s fluídnejšima  

množina  
IMENOVALNIK: fluídnejši  
RODILNIK: fluídnejših  
DAJALNIK: fluídnejšim  
TOŽILNIK: fluídnejše  
MESTNIK: pri fluídnejših  
ORODNIK: s fluídnejšimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: fluídnejša  
RODILNIK: fluídnejše  
DAJALNIK: fluídnejši  
TOŽILNIK: fluídnejšo  
MESTNIK: pri fluídnejši  

ORODNIK: s fluídnejšo  
dvojina  

IMENOVALNIK: fluídnejši  
RODILNIK: fluídnejših  
DAJALNIK: fluídnejšima  
TOŽILNIK: fluídnejši  
MESTNIK: pri fluídnejših  
ORODNIK: s fluídnejšima  

množina  
IMENOVALNIK: fluídnejše  
RODILNIK: fluídnejših  
DAJALNIK: fluídnejšim  
TOŽILNIK: fluídnejše  
MESTNIK: pri fluídnejših  
ORODNIK: s fluídnejšimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: fluídnejše  
RODILNIK: fluídnejšega  
DAJALNIK: fluídnejšemu  
TOŽILNIK: fluídnejše  
MESTNIK: pri fluídnejšem  
ORODNIK: s fluídnejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: fluídnejši  
RODILNIK: fluídnejših  
DAJALNIK: fluídnejšima  
TOŽILNIK: fluídnejši  
MESTNIK: pri fluídnejših  
ORODNIK: s fluídnejšima  

množina  
IMENOVALNIK: fluídnejša  
RODILNIK: fluídnejših  
DAJALNIK: fluídnejšim  
TOŽILNIK: fluídnejša  
MESTNIK: pri fluídnejših  
ORODNIK: s fluídnejšimi  

PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: nàjbolj in nájbolj fluíden  
ženski spol  

EDNINA: nàjbolj in nájbolj fluídna  
srednji spol  

EDNINA: nàjbolj in nájbolj fluídno  
PRESEŽNIK – PRIPONSKO STOPNJEVANJE  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nàjfluídnejši in nájfluídnejši  
RODILNIK: nàjfluídnejšega in nájfluídnejšega  
DAJALNIK: nàjfluídnejšemu in nájfluídnejšemu  
TOŽILNIK: nàjfluídnejši in nájfluídnejši  

živo nàjfluídnejšega in nájfluídnejšega  
MESTNIK: pri nàjfluídnejšem in pri 
nájfluídnejšem  
ORODNIK: z nàjfluídnejšim in z nájfluídnejšim  

dvojina  
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IMENOVALNIK: nàjfluídnejša in nájfluídnejša  
RODILNIK: nàjfluídnejših in nájfluídnejših  
DAJALNIK: nàjfluídnejšima in nájfluídnejšima  
TOŽILNIK: nàjfluídnejša in nájfluídnejša  
MESTNIK: pri nàjfluídnejših in pri nájfluídnejših  
ORODNIK: z nàjfluídnejšima in z nájfluídnejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nàjfluídnejši in nájfluídnejši  
RODILNIK: nàjfluídnejših in nájfluídnejših  
DAJALNIK: nàjfluídnejšim in nájfluídnejšim  
TOŽILNIK: nàjfluídnejše in nájfluídnejše  
MESTNIK: pri nàjfluídnejših in pri nájfluídnejših  
ORODNIK: z nàjfluídnejšimi in z nájfluídnejšimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nàjfluídnejša in nájfluídnejša  
RODILNIK: nàjfluídnejše in nájfluídnejše  
DAJALNIK: nàjfluídnejši in nájfluídnejši  
TOŽILNIK: nàjfluídnejšo in nájfluídnejšo  
MESTNIK: pri nàjfluídnejši in pri nájfluídnejši  
ORODNIK: z nàjfluídnejšo in z nájfluídnejšo  

dvojina  
IMENOVALNIK: nàjfluídnejši in nájfluídnejši  
RODILNIK: nàjfluídnejših in nájfluídnejših  
DAJALNIK: nàjfluídnejšima in nájfluídnejšima  
TOŽILNIK: nàjfluídnejši in nájfluídnejši  
MESTNIK: pri nàjfluídnejših in pri nájfluídnejših  
ORODNIK: z nàjfluídnejšima in z nájfluídnejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nàjfluídnejše in nájfluídnejše  
RODILNIK: nàjfluídnejših in nájfluídnejših  
DAJALNIK: nàjfluídnejšim in nájfluídnejšim  
TOŽILNIK: nàjfluídnejše in nájfluídnejše  
MESTNIK: pri nàjfluídnejših in pri nájfluídnejših  
ORODNIK: z nàjfluídnejšimi in z nájfluídnejšimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nàjfluídnejše in nájfluídnejše  
RODILNIK: nàjfluídnejšega in nájfluídnejšega  
DAJALNIK: nàjfluídnejšemu in nájfluídnejšemu  
TOŽILNIK: nàjfluídnejše in nájfluídnejše  
MESTNIK: pri nàjfluídnejšem in pri 
nájfluídnejšem  
ORODNIK: z nàjfluídnejšim in z nájfluídnejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: nàjfluídnejši in nájfluídnejši  
RODILNIK: nàjfluídnejših in nájfluídnejših  
DAJALNIK: nàjfluídnejšima in nájfluídnejšima  
TOŽILNIK: nàjfluídnejši in nájfluídnejši  
MESTNIK: pri nàjfluídnejših in pri nájfluídnejših  
ORODNIK: z nàjfluídnejšima in z nájfluídnejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nàjfluídnejša in nájfluídnejša  
RODILNIK: nàjfluídnejših in nájfluídnejših  
DAJALNIK: nàjfluídnejšim in nájfluídnejšim  
TOŽILNIK: nàjfluídnejša in nájfluídnejša  

MESTNIK: pri nàjfluídnejših in pri nájfluídnejših  
ORODNIK: z nàjfluídnejšimi in z nájfluídnejšimi  

  
TONEMSKO  

[fluȋdən]  
IPA: [fluíːd n]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: fluȋden  
določno fluȋdni  

RODILNIK: fluȋdnega  
DAJALNIK: fluȋdnemu  
TOŽILNIK: fluȋden  

določno fluȋdni  
živo fluȋdnega  

MESTNIK: pri fluȋdnem  
ORODNIK: s fluȋdnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: fluȋdna  
RODILNIK: fluȋdnih  
DAJALNIK: fluȋdnima  
TOŽILNIK: fluȋdna  
MESTNIK: pri fluȋdnih  
ORODNIK: s fluȋdnima  

množina  
IMENOVALNIK: fluȋdni  
RODILNIK: fluȋdnih  
DAJALNIK: fluȋdnim  
TOŽILNIK: fluȋdne  
MESTNIK: pri fluȋdnih  
ORODNIK: s fluȋdnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: fluȋdna  
RODILNIK: fluȋdne  
DAJALNIK: fluȋdni  
TOŽILNIK: fluȋdno  
MESTNIK: pri fluȋdni  
ORODNIK: s fluȋdno  

dvojina  
IMENOVALNIK: fluȋdni  
RODILNIK: fluȋdnih  
DAJALNIK: fluȋdnima  
TOŽILNIK: fluȋdni  
MESTNIK: pri fluȋdnih  
ORODNIK: s fluȋdnima  

množina  
IMENOVALNIK: fluȋdne  
RODILNIK: fluȋdnih  
DAJALNIK: fluȋdnim  
TOŽILNIK: fluȋdne  
MESTNIK: pri fluȋdnih  
ORODNIK: s fluȋdnimi  

srednji spol  
ednina  
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IMENOVALNIK: fluȋdno  
RODILNIK: fluȋdnega  
DAJALNIK: fluȋdnemu  
TOŽILNIK: fluȋdno  
MESTNIK: pri fluȋdnem  
ORODNIK: s fluȋdnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: fluȋdni  
RODILNIK: fluȋdnih  
DAJALNIK: fluȋdnima  
TOŽILNIK: fluȋdni  
MESTNIK: pri fluȋdnih  
ORODNIK: s fluȋdnima  

množina  
IMENOVALNIK: fluȋdna  
RODILNIK: fluȋdnih  
DAJALNIK: fluȋdnim  
TOŽILNIK: fluȋdna  
MESTNIK: pri fluȋdnih  
ORODNIK: s fluȋdnimi  

PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: bȍlj fluȋden  
ženski spol  

EDNINA: bȍlj fluȋdna  
srednji spol  

EDNINA: bȍlj fluȋdno  
PRIMERNIK – PRIPONSKO STOPNJEVANJE  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: fluȋdnejši  
RODILNIK: fluȋdnejšega  
DAJALNIK: fluȋdnejšemu  
TOŽILNIK: fluȋdnejši  

živo fluȋdnejšega  
MESTNIK: pri fluȋdnejšem  
ORODNIK: s fluȋdnejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: fluȋdnejša  
RODILNIK: fluȋdnejših  
DAJALNIK: fluȋdnejšima  
TOŽILNIK: fluȋdnejša  
MESTNIK: pri fluȋdnejših  
ORODNIK: s fluȋdnejšima  

množina  
IMENOVALNIK: fluȋdnejši  
RODILNIK: fluȋdnejših  
DAJALNIK: fluȋdnejšim  
TOŽILNIK: fluȋdnejše  
MESTNIK: pri fluȋdnejših  
ORODNIK: s fluȋdnejšimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: fluȋdnejša  
RODILNIK: fluȋdnejše  
DAJALNIK: fluȋdnejši  

TOŽILNIK: fluȋdnejšo  
MESTNIK: pri fluȋdnejši  
ORODNIK: s fluȋdnejšo  

dvojina  
IMENOVALNIK: fluȋdnejši  
RODILNIK: fluȋdnejših  
DAJALNIK: fluȋdnejšima  
TOŽILNIK: fluȋdnejši  
MESTNIK: pri fluȋdnejših  
ORODNIK: s fluȋdnejšima  

množina  
IMENOVALNIK: fluȋdnejše  
RODILNIK: fluȋdnejših  
DAJALNIK: fluȋdnejšim  
TOŽILNIK: fluȋdnejše  
MESTNIK: pri fluȋdnejših  
ORODNIK: s fluȋdnejšimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: fluȋdnejše  
RODILNIK: fluȋdnejšega  
DAJALNIK: fluȋdnejšemu  
TOŽILNIK: fluȋdnejše  
MESTNIK: pri fluȋdnejšem  
ORODNIK: s fluȋdnejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: fluȋdnejši  
RODILNIK: fluȋdnejših  
DAJALNIK: fluȋdnejšima  
TOŽILNIK: fluȋdnejši  
MESTNIK: pri fluȋdnejših  
ORODNIK: s fluȋdnejšima  

množina  
IMENOVALNIK: fluȋdnejša  
RODILNIK: fluȋdnejših  
DAJALNIK: fluȋdnejšim  
TOŽILNIK: fluȋdnejša  
MESTNIK: pri fluȋdnejših  
ORODNIK: s fluȋdnejšimi  

PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj fluȋden  
ženski spol  

EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj fluȋdna  
srednji spol  

EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj fluȋdno  
PRESEŽNIK – PRIPONSKO STOPNJEVANJE  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nȁjfluȋdnejši in nȃjfluȋdnejši  
RODILNIK: nȁjfluȋdnejšega in nȃjfluȋdnejšega  
DAJALNIK: nȁjfluȋdnejšemu in nȃjfluȋdnejšemu  
TOŽILNIK: nȁjfluȋdnejši in nȃjfluȋdnejši  

živo nȁjfluȋdnejšega in nȃjfluȋdnejšega  
MESTNIK: pri nȁjfluȋdnejšem in pri 
nȃjfluȋdnejšem  
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ORODNIK: z nȁjfluȋdnejšim in z nȃjfluȋdnejšim  
dvojina  

IMENOVALNIK: nȁjfluȋdnejša in nȃjfluȋdnejša  
RODILNIK: nȁjfluȋdnejših in nȃjfluȋdnejših  
DAJALNIK: nȁjfluȋdnejšima in nȃjfluȋdnejšima  
TOŽILNIK: nȁjfluȋdnejša in nȃjfluȋdnejša  
MESTNIK: pri nȁjfluȋdnejših in pri nȃjfluȋdnejših  
ORODNIK: z nȁjfluȋdnejšima in z nȃjfluȋdnejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nȁjfluȋdnejši in nȃjfluȋdnejši  
RODILNIK: nȁjfluȋdnejših in nȃjfluȋdnejših  
DAJALNIK: nȁjfluȋdnejšim in nȃjfluȋdnejšim  
TOŽILNIK: nȁjfluȋdnejše in nȃjfluȋdnejše  
MESTNIK: pri nȁjfluȋdnejših in pri nȃjfluȋdnejših  
ORODNIK: z nȁjfluȋdnejšimi in z nȃjfluȋdnejšimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nȁjfluȋdnejša in nȃjfluȋdnejša  
RODILNIK: nȁjfluȋdnejše in nȃjfluȋdnejše  
DAJALNIK: nȁjfluȋdnejši in nȃjfluȋdnejši  
TOŽILNIK: nȁjfluȋdnejšo in nȃjfluȋdnejšo  
MESTNIK: pri nȁjfluȋdnejši in pri nȃjfluȋdnejši  
ORODNIK: z nȁjfluȋdnejšo in z nȃjfluȋdnejšo  

dvojina  
IMENOVALNIK: nȁjfluȋdnejši in nȃjfluȋdnejši  
RODILNIK: nȁjfluȋdnejših in nȃjfluȋdnejših  
DAJALNIK: nȁjfluȋdnejšima in nȃjfluȋdnejšima  
TOŽILNIK: nȁjfluȋdnejši in nȃjfluȋdnejši  
MESTNIK: pri nȁjfluȋdnejših in pri nȃjfluȋdnejših  
ORODNIK: z nȁjfluȋdnejšima in z nȃjfluȋdnejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nȁjfluȋdnejše in nȃjfluȋdnejše  
RODILNIK: nȁjfluȋdnejših in nȃjfluȋdnejših  
DAJALNIK: nȁjfluȋdnejšim in nȃjfluȋdnejšim  
TOŽILNIK: nȁjfluȋdnejše in nȃjfluȋdnejše  
MESTNIK: pri nȁjfluȋdnejših in pri nȃjfluȋdnejših  
ORODNIK: z nȁjfluȋdnejšimi in z nȃjfluȋdnejšimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nȁjfluȋdnejše in nȃjfluȋdnejše  
RODILNIK: nȁjfluȋdnejšega in nȃjfluȋdnejšega  
DAJALNIK: nȁjfluȋdnejšemu in nȃjfluȋdnejšemu  
TOŽILNIK: nȁjfluȋdnejše in nȃjfluȋdnejše  
MESTNIK: pri nȁjfluȋdnejšem in pri 
nȃjfluȋdnejšem  
ORODNIK: z nȁjfluȋdnejšim in z nȃjfluȋdnejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: nȁjfluȋdnejši in nȃjfluȋdnejši  
RODILNIK: nȁjfluȋdnejših in nȃjfluȋdnejših  
DAJALNIK: nȁjfluȋdnejšima in nȃjfluȋdnejšima  
TOŽILNIK: nȁjfluȋdnejši in nȃjfluȋdnejši  
MESTNIK: pri nȁjfluȋdnejših in pri nȃjfluȋdnejših  
ORODNIK: z nȁjfluȋdnejšima in z nȃjfluȋdnejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nȁjfluȋdnejša in nȃjfluȋdnejša  
RODILNIK: nȁjfluȋdnejših in nȃjfluȋdnejših  

DAJALNIK: nȁjfluȋdnejšim in nȃjfluȋdnejšim  
TOŽILNIK: nȁjfluȋdnejša in nȃjfluȋdnejša  
MESTNIK: pri nȁjfluȋdnejših in pri nȃjfluȋdnejših  
ORODNIK: z nȁjfluȋdnejšimi in z nȃjfluȋdnejšimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
fluidna tehnika  

iz tehnike tehnika prenosa in uravnavanja pretoka 
energije s pomočjo plina ali tekočine  
▪ Fluidna tehnika se uporablja v hidravliki (prenos 
moči z uporabo hidravličnih tekočin) in v pnevmatiki 
(prenos moči z uporabo stisnjenega zraka).  
▪ Lani so slovenska podjetja, ki se ukvarjajo s fluidno 
tehniko, dosegla 20-odsotno rast prihodkov.  
  
IZVOR  
prevzeto iz angl. fluid v pomenu ‛nestalen, 
spremenljiv’, glej ↑fluid  
  

fluídnost fluídnosti samostalnik ženskega spola  

[fluídnost]  
POMEN  

1. lastnost česa, da je nestalno, se spreminja ali 
je težje opredeljivo  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ V športu je zapostavljena spolna fluidnost in 
dejstvo, da je vedno več oseb, ki s svojo spolno 
identiteto preizprašujejo spolno binarnost.  

2. lastnost česa, da je elegantno, brez ostrih 
mej, nenadnih prekinitev  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Koncert je ponudil več zrele ekspresivnosti, ki 
ustvarja zvočno fluidnost na kompleksnejši in bolj 

rafinirani ravni.  
▪ Koreografija opisuje odnose med pari in 
posamezniki, moškimi in ženskami in je v svoji 

plesni fluidnosti zelo zanimiva.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[fluídnost]  
IPA: [fluˈiːdnɔst]  
ednina  

IMENOVALNIK: fluídnost  
RODILNIK: fluídnosti  
DAJALNIK: fluídnosti  
TOŽILNIK: fluídnost  
MESTNIK: pri fluídnosti  
ORODNIK: s fluídnostjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: fluídnosti  
RODILNIK: fluídnosti  
DAJALNIK: fluídnostma tudi fluídnostima  
TOŽILNIK: fluídnosti  
MESTNIK: pri fluídnostih  
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ORODNIK: s fluídnostma tudi s fluídnostima  
množina  

IMENOVALNIK: fluídnosti  
RODILNIK: fluídnosti  
DAJALNIK: fluídnostim  
TOŽILNIK: fluídnosti  
MESTNIK: pri fluídnostih  
ORODNIK: s fluídnostmi  

  
TONEMSKO  

[fluȋdnost]  
IPA: [fluíːdn st]  
ednina  

IMENOVALNIK: fluȋdnost  
RODILNIK: fluȋdnosti  
DAJALNIK: fluȋdnosti  
TOŽILNIK: fluȋdnost  
MESTNIK: pri fluȋdnosti  
ORODNIK: s fluȋdnostjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: fluȋdnosti  
RODILNIK: fluȋdnosti  
DAJALNIK: fluȋdnostma tudi fluȋdnostima  
TOŽILNIK: fluȋdnosti  
MESTNIK: pri fluȋdnostih  
ORODNIK: s fluȋdnostma tudi s fluȋdnostima  

množina  
IMENOVALNIK: fluȋdnosti  
RODILNIK: fluȋdnosti  
DAJALNIK: fluȋdnostim  
TOŽILNIK: fluȋdnosti  
MESTNIK: pri fluȋdnostih  
ORODNIK: s fluȋdnostmi  

  
IZVOR  
↑fluiden  
  

flúor flúora tudi flúorja samostalnik moškega spola  

[flúor]  
POMEN  

strupen plin rumenkaste barve in ostrega vonja, 
kemijski element [F]  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

atom fluora | dodajanje fluora | količina, vsebnost 
fluora | uporaba fluora  
▪ Ukvarjamo se z bazičnimi raziskavami na področju 
anorganske kemije fluora, z reševanjem ekološke in 
tehnološke problematike ter z izobraževanjem in 
popularizacijo naravoslovnih znanosti.  
▪ Ko gre za zobno pasto, strokovnjaki še vedno 
priporočajo tiste, ki vsebujejo fluor, ki naj bi krepil in 
ščitil zobe in zdravje dlesni, čeprav se v zadnjem 
času pojavlja vse več dvomov o koristnosti 
dodajanja fluora v zobne paste.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
vsebovati fluor  

▪ Zobna ščetka mora imeti zaobljene konice ščetin, 
pritisk roke ne sme biti pregrob in premočan, zobna 
pasta pa naj vsebuje fluor, ki krepi zobno sklenino.  
▪ Obstajajo tudi tekočine, ki preprečujejo nastajanje 
zobnih oblog, ter tekočine za utrjevanje sklenine, ki 

vsebujejo fluor.  
⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  

zobna pasta s fluorom  
▪ Pomembno je, da uporabljamo kakovostno zobno 
pasto s fluorom in ustrezno zobno ščetko, ki jo 

pogosto menjamo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[flúor]  
IPA: [ˈfluːɔɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: flúor  
RODILNIK: flúora  
DAJALNIK: flúoru  
TOŽILNIK: flúor  
MESTNIK: pri flúoru  
ORODNIK: s flúorom  

dvojina  
IMENOVALNIK: flúora  
RODILNIK: flúorov  
DAJALNIK: flúoroma  
TOŽILNIK: flúora  
MESTNIK: pri flúorih  
ORODNIK: s flúoroma  

množina  
IMENOVALNIK: flúori  
RODILNIK: flúorov  
DAJALNIK: flúorom  
TOŽILNIK: flúore  
MESTNIK: pri flúorih  
ORODNIK: s flúori  

  
[flúor]  
IPA: [ˈfluːɔɾ]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: flúor  
RODILNIK: flúorja  
DAJALNIK: flúorju  
TOŽILNIK: flúor  
MESTNIK: pri flúorju  
ORODNIK: s flúorjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: flúorja  
RODILNIK: flúorjev  
DAJALNIK: flúorjema  
TOŽILNIK: flúorja  
MESTNIK: pri flúorjih  
ORODNIK: s flúorjema  

množina  
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IMENOVALNIK: flúorji  
RODILNIK: flúorjev  
DAJALNIK: flúorjem  
TOŽILNIK: flúorje  
MESTNIK: pri flúorjih  
ORODNIK: s flúorji  

  
TONEMSKO  

[flȗor]  
IPA: [flúː ɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: flȗor  
RODILNIK: flȗora  
DAJALNIK: flȗoru  
TOŽILNIK: flȗor  
MESTNIK: pri flȗoru  
ORODNIK: s flȗorom  

dvojina  
IMENOVALNIK: flȗora  
RODILNIK: flȗorov  
DAJALNIK: flȗoroma  
TOŽILNIK: flȗora  
MESTNIK: pri flȗorih  
ORODNIK: s flȗoroma  

množina  
IMENOVALNIK: flȗori  
RODILNIK: flȗorov  
DAJALNIK: flȗorom  
TOŽILNIK: flȗore  
MESTNIK: pri flȗorih  
ORODNIK: s flȗori  

  
[flȗor]  
IPA: [flúː ɾ]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: flȗor  
RODILNIK: flȗorja  
DAJALNIK: flȗorju  
TOŽILNIK: flȗor  
MESTNIK: pri flȗorju  
ORODNIK: s flȗorjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: flȗorja  
RODILNIK: flȗorjev  
DAJALNIK: flȗorjema  
TOŽILNIK: flȗorja  
MESTNIK: pri flȗorjih  
ORODNIK: s flȗorjema  

množina  
IMENOVALNIK: flȗorji  
RODILNIK: flȗorjev  
DAJALNIK: flȗorjem  
TOŽILNIK: flȗorje  
MESTNIK: pri flȗorjih  
ORODNIK: s flȗorji  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Fluor, angl., frc. fluor iz nlat. 
fluorum iz lat. fluor ‛tekočina’ k fluere ‛teči’  
  

folkloríst folklorísta samostalnik moškega spola  

[folkloríst]  
POMEN  

1. strokovnjak za folkloro  
▪ V Gradcu je 7. julija 1912 umrl slovenski 

jezikoslovec in folklorist Karel Štrekelj.  
▪ Gradivo je dragocena snov strokovnjakom za 
razkrivanje izraznega bogastva jezika, slovstvenim 
folkloristom za preučevanje ustvarjalnosti ljudstva.  

1.1. kdor se ukvarja z umetniško dejavnostjo, 
ki poustvarja prvine folklore  
▪ Značilnosti ljudskih plesov, pravila kostumiranja in 
še marsikaj zanimivega nam bodo predstavili 
folkloristke in folkloristi.  
▪ Že desetletja je tudi folklorist, letos je zaključil 
svojo zadnjo knjigo o slovenskih plesih.  

1.2. član folklorne skupine; SIN.: folklornik  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

folkloristi nastopajo | folkloristi plešejo  
▪ Sklepni del festivala bo danes popoldne, ko bodo 

nastopili domači in tuji folkloristi.  
▪ Ob zvokih tamburic bodo zaplesali artiški 

folkloristi in zapeli pevci mešanega zbora.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Na srečanje se je uvrstilo deset najboljših skupin, 
ki so se izkazale na regijskih srečanjih mladih 
folkloristov.  
▪ V času poletnih prireditev v našem domu gostimo 
tuje folkloriste.  

▪▪▪   
▪ Malce kislo vreme ni pokvarilo srečanja ljudskih 
harmonikarjev, folkloristov in tamburašev.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[folkloríst]  
IPA: [fɔlklɔˈɾiːst]  
ednina  

IMENOVALNIK: folkloríst  
RODILNIK: folklorísta  
DAJALNIK: folklorístu  
TOŽILNIK: folklorísta  
MESTNIK: pri folklorístu  
ORODNIK: s folklorístom  

dvojina  
IMENOVALNIK: folklorísta  
RODILNIK: folklorístov  
DAJALNIK: folklorístoma  
TOŽILNIK: folklorísta  
MESTNIK: pri folklorístih  
ORODNIK: s folklorístoma  
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množina  
IMENOVALNIK: folklorísti  
RODILNIK: folklorístov  
DAJALNIK: folklorístom  
TOŽILNIK: folkloríste  
MESTNIK: pri folklorístih  
ORODNIK: s folklorísti  

  
TONEMSKO  

[folklorȋst]  
IPA: [fɔlklɔɾíːst]  
ednina  

IMENOVALNIK: folklorȋst  
RODILNIK: folklorȋsta  
DAJALNIK: folklorȋstu  
TOŽILNIK: folklorȋsta  
MESTNIK: pri folklorȋstu  
ORODNIK: s folklorȋstom  

dvojina  
IMENOVALNIK: folklorȋsta  
RODILNIK: folklorȋstov  
DAJALNIK: folklorȋstoma  
TOŽILNIK: folklorȋsta  
MESTNIK: pri folklorȋstih  
ORODNIK: s folklorȋstoma  

množina  
IMENOVALNIK: folklorȋsti  
RODILNIK: folklorȋstov  
DAJALNIK: folklorȋstom  
TOŽILNIK: folklorȋste  
MESTNIK: pri folklorȋstih  
ORODNIK: s folklorȋsti  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: folkloristka  
  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Folklorist iz ↑folklora  
  

folklorístični folklorístična folklorístično pridevnik  

[folklorístični]  
POMEN  

1. ki je v zvezi s folkloristi 1. ali folkloristiko 1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

folkloristične raziskave  
▪ Poleg etnoloških in antropoloških raziskav so 

pomembne tudi folkloristične raziskave.  
▪ Gre za poljudno knjigo, ne pa za strokovno, ki 
mora upoštevati vsa folkloristična načela izdajanja 
gradiva ljudskega pesništva.  

⏵ priredna zveza  
folkloristični in etnološki  
▪ Knjižnica obsega več kot 18.000 enot narodopisne, 

etnološke in folkloristične literature.  

1.1. v nekaterih zvezah v obliki folklorističen ki je v zvezi 

s folklorizmom, folkloro 1.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
▪ Srečujemo se s pomanjkanjem kvalitetnih 
vzorcev za čipke in smo priča poplavi 
folklorističnih, likovno neustreznih rešitev.  
▪ Kot skladatelj je veljal za izrazito klasičnega 
komponista, ki je rad v svoja dela vpletal 
folkloristične motive in jih razvijal vse do 
ekspresivne izraznosti.  
▪ Pravljice ohranjajo tematsko dele rustikalnosti, 
etnografskih znamenj in folklore, toda jezik pravljic 
ni kmetski in ne arhaičen in folklorističen, čeprav 
se lahko navezuje na ljudsko pesem.  

2. v nekaterih zvezah v obliki folklorističen, ekspresivno ki je v 
zvezi z vzorci mišljenja in delovanja na 
določenem področju, navadno znotraj določene 
skupine ljudi; SIN.: ekspresivno folklorni  
▪ Seveda si je v folkloristični maniri veliko naših 
politikov, ki se ukvarjajo z gospodarstvom, lastilo 
zasluge za slovensko trdnost, vendar večinoma 
neupravičeno.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[folklorístični]  
IPA: [fɔlklɔˈɾiːstiʧni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: folklorístični  
RODILNIK: folklorístičnega  
DAJALNIK: folklorístičnemu  
TOŽILNIK: folklorístični  

živo folklorístičnega  
MESTNIK: pri folklorístičnem  
ORODNIK: s folklorístičnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: folklorístična  
RODILNIK: folklorístičnih  
DAJALNIK: folklorístičnima  
TOŽILNIK: folklorístična  
MESTNIK: pri folklorístičnih  
ORODNIK: s folklorístičnima  

množina  
IMENOVALNIK: folklorístični  
RODILNIK: folklorístičnih  
DAJALNIK: folklorístičnim  
TOŽILNIK: folklorístične  
MESTNIK: pri folklorístičnih  
ORODNIK: s folklorístičnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: folklorístična  
RODILNIK: folklorístične  
DAJALNIK: folklorístični  
TOŽILNIK: folklorístično  
MESTNIK: pri folklorístični  
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ORODNIK: s folklorístično  
dvojina  

IMENOVALNIK: folklorístični  
RODILNIK: folklorístičnih  
DAJALNIK: folklorístičnima  
TOŽILNIK: folklorístični  
MESTNIK: pri folklorístičnih  
ORODNIK: s folklorístičnima  

množina  
IMENOVALNIK: folklorístične  
RODILNIK: folklorístičnih  
DAJALNIK: folklorístičnim  
TOŽILNIK: folklorístične  
MESTNIK: pri folklorístičnih  
ORODNIK: s folklorístičnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: folklorístično  
RODILNIK: folklorístičnega  
DAJALNIK: folklorístičnemu  
TOŽILNIK: folklorístično  
MESTNIK: pri folklorístičnem  
ORODNIK: s folklorístičnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: folklorístični  
RODILNIK: folklorístičnih  
DAJALNIK: folklorístičnima  
TOŽILNIK: folklorístični  
MESTNIK: pri folklorístičnih  
ORODNIK: s folklorístičnima  

množina  
IMENOVALNIK: folklorístična  
RODILNIK: folklorístičnih  
DAJALNIK: folklorístičnim  
TOŽILNIK: folklorístična  
MESTNIK: pri folklorístičnih  
ORODNIK: s folklorístičnimi  

  
TONEMSKO  

[folklorístični]  
IPA: [fɔlklɔɾìːstíʧni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: folklorístični  
RODILNIK: folklorístičnega  
DAJALNIK: folklorístičnemu  
TOŽILNIK: folklorístični  

živo folklorístičnega  
MESTNIK: pri folklorístičnem  
ORODNIK: s folklorístičnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: folklorístična  
RODILNIK: folklorístičnih  
DAJALNIK: folklorístičnima  
TOŽILNIK: folklorístična  

MESTNIK: pri folklorístičnih  
ORODNIK: s folklorístičnima  

množina  
IMENOVALNIK: folklorístični  
RODILNIK: folklorístičnih  
DAJALNIK: folklorístičnim  
TOŽILNIK: folklorístične  
MESTNIK: pri folklorístičnih  
ORODNIK: s folklorístičnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: folklorístična  
RODILNIK: folklorístične  
DAJALNIK: folklorístični  
TOŽILNIK: folklorístično  
MESTNIK: pri folklorístični  
ORODNIK: s folklorístično  

dvojina  
IMENOVALNIK: folklorístični  
RODILNIK: folklorístičnih  
DAJALNIK: folklorístičnima  
TOŽILNIK: folklorístični  
MESTNIK: pri folklorístičnih  
ORODNIK: s folklorístičnima  

množina  
IMENOVALNIK: folklorístične  
RODILNIK: folklorístičnih  
DAJALNIK: folklorístičnim  
TOŽILNIK: folklorístične  
MESTNIK: pri folklorístičnih  
ORODNIK: s folklorístičnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: folklorístično  
RODILNIK: folklorístičnega  
DAJALNIK: folklorístičnemu  
TOŽILNIK: folklorístično  
MESTNIK: pri folklorístičnem  
ORODNIK: s folklorístičnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: folklorístični  
RODILNIK: folklorístičnih  
DAJALNIK: folklorístičnima  
TOŽILNIK: folklorístični  
MESTNIK: pri folklorístičnih  
ORODNIK: s folklorístičnima  

množina  
IMENOVALNIK: folklorístična  
RODILNIK: folklorístičnih  
DAJALNIK: folklorístičnim  
TOŽILNIK: folklorístična  
MESTNIK: pri folklorístičnih  
ORODNIK: s folklorístičnimi  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. folkloristisch iz ↑folklora  
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folklorístika folklorístike samostalnik ženskega spola  

[folklorístika]  
POMEN  

1. veda, ki se ukvarja s folkloro  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

slovstvena folkloristika  
▪ V avtentični obliki je ohranil neprecenljivo kulturno 
dediščino, ki zadeva jezikoslovje, glasbeno in 
slovstveno folkloristiko, etnologijo in 

zgodovinopisje.  
▪ Bil je utemeljitelj slovenske znanstvene glasbene 
folkloristike.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
▪ Raziskuje teorijo in zgodovino folkloristike na 
Slovenskem, zlasti ljudsko pesništvo in njegove 
obrobne žanre.  

⏵ priredna zveza  
folkloristika in etnologija  
▪ V slovenski etnologiji in folkloristiki druge polovice 
20. stoletja je bil akademik dr. Niko Kuret osebnost 
in raziskovalec, brez katerega bi bile etnološke in 
folkloristične raziskave osiromašene za marsikatero 
dognanje.  

1.1. študij te vede  
▪ Na oddelku za etnologijo ljubljanske filozofske 
fakultete predava primerjalno mitologijo in 
folkloristiko.  
▪ Po diplomi iz slovenskega in angleškega jezika in 
književnosti je opravila magisterij iz folkloristike.  

2. ekspresivno vzorci mišljenja in delovanja na 
določenem področju, navadno znotraj določene 
skupine ljudi; SIN.: ekspresivno folklora  
▪ Že bežen pogled na referendumsko vprašanje je 
zadosti, da tudi manj poučeni v folkloristiki tukajšnje 

politike zaslutimo, da zadeva smrdi.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[folklorístika]  
IPA: [fɔlklɔˈɾiːstika]  
ednina  

IMENOVALNIK: folklorístika  
RODILNIK: folklorístike  
DAJALNIK: folklorístiki  
TOŽILNIK: folklorístiko  
MESTNIK: pri folklorístiki  
ORODNIK: s folklorístiko  

dvojina  
IMENOVALNIK: folklorístiki  
RODILNIK: folklorístik  
DAJALNIK: folklorístikama  
TOŽILNIK: folklorístiki  
MESTNIK: pri folklorístikah  
ORODNIK: s folklorístikama  

množina  

IMENOVALNIK: folklorístike  
RODILNIK: folklorístik  
DAJALNIK: folklorístikam  
TOŽILNIK: folklorístike  
MESTNIK: pri folklorístikah  
ORODNIK: s folklorístikami  

  
TONEMSKO  

[folklorístika]  
IPA: [fɔlklɔɾìːstíka]  
ednina  

IMENOVALNIK: folklorístika  
RODILNIK: folklorístike  
DAJALNIK: folklorístiki  
TOŽILNIK: folklorístiko  
MESTNIK: pri folklorístiki  
ORODNIK: s folklorȋstiko  

dvojina  
IMENOVALNIK: folklorístiki  
RODILNIK: folklorȋstik  
DAJALNIK: folklorístikama  
TOŽILNIK: folklorístiki  
MESTNIK: pri folklorístikah  
ORODNIK: s folklorístikama  

množina  
IMENOVALNIK: folklorístike  
RODILNIK: folklorȋstik  
DAJALNIK: folklorístikam  
TOŽILNIK: folklorístike  
MESTNIK: pri folklorístikah  
ORODNIK: s folklorístikami  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Folkloristik iz ↑folklora  
  

folklorístka folklorístke samostalnik ženskega spola  

[folklorístka]  
POMEN  

1. strokovnjakinja za folkloro  
▪ Etnologinja in slovstvena folkloristka je del svojega 
bogatega opusa namenila domačemu kraju in utrgala 
pozabi mnoge starožitnosti, ki jih globalizacija 
dobesedno požira.  

1.1. ženska, ki se ukvarja z umetniško 
dejavnostjo, ki poustvarja prvine folklore  
▪ V narodnih nošah se vrti 15 otrok, ki jih folklornih 

korakov uči folkloristka.  

1.2. članica folklorne skupine; SIN.: folklornica  
▪ Na deskah je naprej stala kot folkloristka.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[folklorístka]  
IPA: [fɔlklɔˈɾiːstka]  
ednina  
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IMENOVALNIK: folklorístka  
RODILNIK: folklorístke  
DAJALNIK: folklorístki  
TOŽILNIK: folklorístko  
MESTNIK: pri folklorístki  
ORODNIK: s folklorístko  

dvojina  
IMENOVALNIK: folklorístki  
RODILNIK: folklorístk  
DAJALNIK: folklorístkama  
TOŽILNIK: folklorístki  
MESTNIK: pri folklorístkah  
ORODNIK: s folklorístkama  

množina  
IMENOVALNIK: folklorístke  
RODILNIK: folklorístk  
DAJALNIK: folklorístkam  
TOŽILNIK: folklorístke  
MESTNIK: pri folklorístkah  
ORODNIK: s folklorístkami  

  
TONEMSKO  

[folklorȋstka]  
IPA: [fɔlklɔɾíːstkà]  
ednina  

IMENOVALNIK: folklorȋstka  
RODILNIK: folklorȋstke  
DAJALNIK: folklorȋstki  
TOŽILNIK: folklorȋstko  
MESTNIK: pri folklorȋstki  
ORODNIK: s folklorȋstko  

dvojina  
IMENOVALNIK: folklorȋstki  
RODILNIK: folklorȋstk  
DAJALNIK: folklorȋstkama  
TOŽILNIK: folklorȋstki  
MESTNIK: pri folklorȋstkah  
ORODNIK: s folklorȋstkama  

množina  
IMENOVALNIK: folklorȋstke  
RODILNIK: folklorȋstk  
DAJALNIK: folklorȋstkam  
TOŽILNIK: folklorȋstke  
MESTNIK: pri folklorȋstkah  
ORODNIK: s folklorȋstkami  

  
IZVOR  
↑folklorist  
  

folklorízem folklorízma samostalnik moškega spola  

[folklorízəm]  
POMEN  

iz etnologije poustvarjanje, interpretiranje značilnih 
prvin folklore v sodobnosti, navadno nekritično, 
nestrokovno  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
▪ Vedno znova je presegla naivni folklorizem, svoje 
verze je znala pretkati z ekspresivnimi, 
eksistencialno pogojenimi podobami.  
▪ Posebno obliko scenskega folklorizma predstavlja 
oblačenje v kostume, ki prikazujejo (ali naj bi 
prikazovali), kako so se ljudje v preteklosti (zlasti na 
plesih) oblačili.  

▪▪▪   
▪ Ob ustreznem strokovnem prenašanju izročila v 
sodobnost govorimo o folklorizmu kot o pojavu s 
pozitivno konotacijo, ki omogoča današnjemu človeku 
ustrezno dojemanje in vrednotenje preteklosti.  
▪ Za folklorizem je značilno, da folklora živi zunaj 
svojega primarnega okolja, ki je izvirno in avtohtono, 

in ima na tak način drugo funkcijo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[folklorízəm]  
IPA: [fɔlklɔˈɾiːzəm]  
ednina  

IMENOVALNIK: folklorízem  
RODILNIK: folklorízma  
DAJALNIK: folklorízmu  
TOŽILNIK: folklorízem  
MESTNIK: pri folklorízmu  
ORODNIK: s folklorízmom  

dvojina  
IMENOVALNIK: folklorízma  
RODILNIK: folklorízmov  
DAJALNIK: folklorízmoma  
TOŽILNIK: folklorízma  
MESTNIK: pri folklorízmih  
ORODNIK: s folklorízmoma  

množina  
IMENOVALNIK: folklorízmi  
RODILNIK: folklorízmov  
DAJALNIK: folklorízmom  
TOŽILNIK: folklorízme  
MESTNIK: pri folklorízmih  
ORODNIK: s folklorízmi  

  
TONEMSKO  

[folklorízəm]  
IPA: [fɔlklɔɾìːz m]  
ednina  

IMENOVALNIK: folklorízem  
RODILNIK: folklorízma  
DAJALNIK: folklorízmu  
TOŽILNIK: folklorízem  
MESTNIK: pri folklorízmu  
ORODNIK: s folklorízmom  

dvojina  
IMENOVALNIK: folklorízma  
RODILNIK: folklorízmov tudi folklorȋzmov  
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DAJALNIK: folklorízmoma  
TOŽILNIK: folklorízma  
MESTNIK: pri folklorízmih tudi pri folklorȋzmih  
ORODNIK: s folklorízmoma  

množina  
IMENOVALNIK: folklorízmi  
RODILNIK: folklorízmov tudi folklorȋzmov  
DAJALNIK: folklorízmom  
TOŽILNIK: folklorízme  
MESTNIK: pri folklorízmih tudi pri folklorȋzmih  
ORODNIK: s folklorízmi tudi s folklorȋzmi  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Folklorismus iz ↑folklora  
  

folklórnica folklórnice samostalnik ženskega spola  

[folklórnica]  
POMEN  

članica folklorne skupine; SIN.: folkloristka  
▪ Moja mama je bila folklornica, njen oče pa 
tamburaš.  
▪ Folklorni kostumi, kakršne so folklornice nosile 
pozneje v 20. stoletju, so imeli krila, ki so pogosto 
segala do kolen.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[folklórnica]  
IPA: [fɔlkˈloːɾniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: folklórnica  
RODILNIK: folklórnice  
DAJALNIK: folklórnici  
TOŽILNIK: folklórnico  
MESTNIK: pri folklórnici  
ORODNIK: s folklórnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: folklórnici  
RODILNIK: folklórnic  
DAJALNIK: folklórnicama  
TOŽILNIK: folklórnici  
MESTNIK: pri folklórnicah  
ORODNIK: s folklórnicama  

množina  
IMENOVALNIK: folklórnice  
RODILNIK: folklórnic  
DAJALNIK: folklórnicam  
TOŽILNIK: folklórnice  
MESTNIK: pri folklórnicah  
ORODNIK: s folklórnicami  

  
TONEMSKO  

[folkl rnica]  
IPA: [fɔlklóːɾnìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: folkl rnica  

RODILNIK: folkl rnice  
DAJALNIK: folkl rnici  
TOŽILNIK: folkl rnico  
MESTNIK: pri folkl rnici  
ORODNIK: s folkl rnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: folkl rnici  
RODILNIK: folkl rnic  
DAJALNIK: folkl rnicama  
TOŽILNIK: folkl rnici  
MESTNIK: pri folkl rnicah  
ORODNIK: s folkl rnicama  

množina  
IMENOVALNIK: folkl rnice  
RODILNIK: folkl rnic  
DAJALNIK: folkl rnicam  
TOŽILNIK: folkl rnice  
MESTNIK: pri folkl rnicah  
ORODNIK: s folkl rnicami  

  
IZVOR  
↑folklornik  
  

folklórnik folklórnika samostalnik moškega spola  

[folklórnik]  
POMEN  

član folklorne skupine; SIN.: folklorist  
▪ Želja po kakovostnem poustvarjanju slovenskega 
izročila je znamenje, da mladi folklorniki želijo ohraniti 

svojo kulturno dediščino.  
▪ Folklorni kostumi so prvenstveno namenjeni 
nastopanju folklornikov na odru ali drugem prizorišču, 
kjer folklorna skupina izvaja program plesov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[folklórnik]  
IPA: [fɔlkˈloːɾnik]  
ednina  

IMENOVALNIK: folklórnik  
RODILNIK: folklórnika  
DAJALNIK: folklórniku  
TOŽILNIK: folklórnika  
MESTNIK: pri folklórniku  
ORODNIK: s folklórnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: folklórnika  
RODILNIK: folklórnikov  
DAJALNIK: folklórnikoma  
TOŽILNIK: folklórnika  
MESTNIK: pri folklórnikih  
ORODNIK: s folklórnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: folklórniki  
RODILNIK: folklórnikov  
DAJALNIK: folklórnikom  
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TOŽILNIK: folklórnike  
MESTNIK: pri folklórnikih  
ORODNIK: s folklórniki  

  
TONEMSKO  

[folkl rnik]  
IPA: [fɔlklóːɾnìk]  
ednina  

IMENOVALNIK: folkl rnik  
RODILNIK: folkl rnika  
DAJALNIK: folkl rniku  
TOŽILNIK: folkl rnika  
MESTNIK: pri folkl rniku  
ORODNIK: s folkl rnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: folkl rnika  
RODILNIK: folkl rnikov  
DAJALNIK: folkl rnikoma  
TOŽILNIK: folkl rnika  
MESTNIK: pri folkl rnikih  
ORODNIK: s folkl rnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: folkl rniki  
RODILNIK: folkl rnikov  
DAJALNIK: folkl rnikom  
TOŽILNIK: folkl rnike  
MESTNIK: pri folkl rnikih  
ORODNIK: s folkl rniki  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: folklornica  
  
IZVOR  
↑folklora  
  

folklórno prislov  

[folklórno]  
POMEN  

takó, da je prisotna, izražena folklora  
⏵ prisl. + prid. beseda  

folklorno obarvan  
▪ Letos so bila folklorno obarvana srečanja še 
posebno slovesna, udeležencev pa več kakor kdaj 
prej.  
▪ Gledališče kljub svoji vlogi branika slovenstva ne 
bo moglo živeti in obstati izključno s folklorno 
usmerjenim programom.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[folklórno]  
IPA: [fɔlkˈloːɾnɔ]  

  
TONEMSKO  

[folkl rno]  
IPA: [fɔlklóːɾn ]  

  
IZVOR  
↑folklorni  
  

Ga simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element galij  
▪ Napiši katione elementov: galija (Ga), barija (Ba), 
indija (In).  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Ga, simbola za element ↑galij  
  

gal simbol  

POMEN  
simbol za enoto galona  
▪ Vozila s kombiniranim načinom gašenja zajemajo 
vozila s količino vode od 100 gal pa vse do 500 gal.  
  
IZVOR  
prevzeto iz angl. gal, krajšave za ↑galona  
  

gálij gálija samostalnik moškega spola  

[gáli]  
POMEN  

mehka, lahko taljiva kovina srebrne barve, 
kemijski element [Ga]  
▪ Zdrave, počasi deleče se celice vsrkavajo le malo 
galija in je zato zanje neškodljiv, obenem pa kot tak 

tudi idealen za odkrivanje raka.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gáli]  
IPA: [ˈgaːli]  
ednina  

IMENOVALNIK: gálij  
RODILNIK: gálija  
DAJALNIK: gáliju  
TOŽILNIK: gálij  
MESTNIK: pri gáliju  
ORODNIK: z gálijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gálija  
RODILNIK: gálijev  
DAJALNIK: gálijema  
TOŽILNIK: gálija  
MESTNIK: pri gálijih  
ORODNIK: z gálijema  

množina  
IMENOVALNIK: gáliji  
RODILNIK: gálijev  
DAJALNIK: gálijem  
TOŽILNIK: gálije  
MESTNIK: pri gálijih  
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ORODNIK: z gáliji  
  
TONEMSKO  

[gáli]  
IPA: [gàːlí]  
ednina  

IMENOVALNIK: gálij  
RODILNIK: gálija  
DAJALNIK: gáliju  
TOŽILNIK: gálij  
MESTNIK: pri gáliju  
ORODNIK: z gálijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gálija  
RODILNIK: gálijev tudi gȃlijev  
DAJALNIK: gálijema  
TOŽILNIK: gálija  
MESTNIK: pri gálijih tudi pri gȃlijih  
ORODNIK: z gálijema  

množina  
IMENOVALNIK: gáliji  
RODILNIK: gálijev tudi gȃlijev  
DAJALNIK: gálijem  
TOŽILNIK: gálije  
MESTNIK: pri gálijih tudi pri gȃlijih  
ORODNIK: z gáliji tudi z gȃliji  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Gallium, angl., frc. gallium iz 
nlat. gallium, po antičnem imenu Galija za območje 
sodobne Francije  
  

galóna galóne samostalnik ženskega spola  

[galóna]  
POMEN  

1. zlasti v angloameriškem okolju nestandardna merska 
enota za izražanje prostornine tekočin, 4,55 litra 

[gal]  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

galona bencina, etanola, goriva, nafte | galona 

mleka, piva, vode  
▪ Za pognojitev, žetev, prevoz, predelavo in 
destilacijo koruze, iz katere se dobi galona etanola, 

je potrebna več kot galona bencina.  
▪ Družbi na šestih celinah tržita okoli 300 blagovnih 
znamk, vsaka pa na leto proizvede okoli deset 
milijard galon piva.  

▪▪▪   
▪ V ZDA se je nafta v prodaji na drobno v nekaj tednih 
podražila za dva dolarja za galono oziroma 53 centov 

za liter.  
▪ Pred desetimi leti se je zavzemal za uvedbo davka v 
višini petdeset centov na galono.  

2. ekspresivno velika količina česa, zlasti tekočine  

▪ Odpovej se kavi, ki te bo samo dehidrirala, raje pij 
pomarančni sok, poleg pa popij cele galone vode (ja, 
lahko pretiravaš!).  
▪ Ko je Ludvik XIV. prepovedal trgovanje z angleškim 
blagom in je Charles II. za povračilo prepovedal uvoz 
francoskega vina, so začeli iz Porta prevažati v Anglijo 
galone rdečega vina.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[galóna]  
IPA: [gaˈloːna]  
ednina  

IMENOVALNIK: galóna  
RODILNIK: galóne  
DAJALNIK: galóni  
TOŽILNIK: galóno  
MESTNIK: pri galóni  
ORODNIK: z galóno  

dvojina  
IMENOVALNIK: galóni  
RODILNIK: galón  
DAJALNIK: galónama  
TOŽILNIK: galóni  
MESTNIK: pri galónah  
ORODNIK: z galónama  

množina  
IMENOVALNIK: galóne  
RODILNIK: galón  
DAJALNIK: galónam  
TOŽILNIK: galóne  
MESTNIK: pri galónah  
ORODNIK: z galónami  

  
TONEMSKO  

[gal na]  
IPA: [galóːnà]  
ednina  

IMENOVALNIK: gal na  
RODILNIK: gal ne  
DAJALNIK: gal ni  
TOŽILNIK: gal no  
MESTNIK: pri gal ni  
ORODNIK: z gal no  

dvojina  
IMENOVALNIK: gal ni  
RODILNIK: gal n  
DAJALNIK: gal nama  
TOŽILNIK: gal ni  
MESTNIK: pri gal nah  
ORODNIK: z gal nama  

množina  
IMENOVALNIK: gal ne  
RODILNIK: gal n  
DAJALNIK: gal nam  
TOŽILNIK: gal ne  
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MESTNIK: pri gal nah  
ORODNIK: z gal nami  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Gallone iz angl. gallon, 
prevzeto iz staronormanske predloge galon‛neka 
prostorninska mera’; morda kelt. izvora  
  

gástroézofageálni gástroézofageálna 

gástroézofageálno pridevnik  
[gástroézofageálni]  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gástroézofageálni]  
IPA: [ˈgaːstɾɔˈeːzɔfagɛˈaːlni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gástroézofageálni  
RODILNIK: gástroézofageálnega  
DAJALNIK: gástroézofageálnemu  
TOŽILNIK: gástroézofageálni  

živo gástroézofageálnega  
MESTNIK: pri gástroézofageálnem  
ORODNIK: z gástroézofageálnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gástroézofageálna  
RODILNIK: gástroézofageálnih  
DAJALNIK: gástroézofageálnima  
TOŽILNIK: gástroézofageálna  
MESTNIK: pri gástroézofageálnih  
ORODNIK: z gástroézofageálnima  

množina  
IMENOVALNIK: gástroézofageálni  
RODILNIK: gástroézofageálnih  
DAJALNIK: gástroézofageálnim  
TOŽILNIK: gástroézofageálne  
MESTNIK: pri gástroézofageálnih  
ORODNIK: z gástroézofageálnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gástroézofageálna  
RODILNIK: gástroézofageálne  
DAJALNIK: gástroézofageálni  
TOŽILNIK: gástroézofageálno  
MESTNIK: pri gástroézofageálni  
ORODNIK: z gástroézofageálno  

dvojina  
IMENOVALNIK: gástroézofageálni  
RODILNIK: gástroézofageálnih  
DAJALNIK: gástroézofageálnima  
TOŽILNIK: gástroézofageálni  
MESTNIK: pri gástroézofageálnih  
ORODNIK: z gástroézofageálnima  

množina  

IMENOVALNIK: gástroézofageálne  
RODILNIK: gástroézofageálnih  
DAJALNIK: gástroézofageálnim  
TOŽILNIK: gástroézofageálne  
MESTNIK: pri gástroézofageálnih  
ORODNIK: z gástroézofageálnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gástroézofageálno  
RODILNIK: gástroézofageálnega  
DAJALNIK: gástroézofageálnemu  
TOŽILNIK: gástroézofageálno  
MESTNIK: pri gástroézofageálnem  
ORODNIK: z gástroézofageálnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gástroézofageálni  
RODILNIK: gástroézofageálnih  
DAJALNIK: gástroézofageálnima  
TOŽILNIK: gástroézofageálni  
MESTNIK: pri gástroézofageálnih  
ORODNIK: z gástroézofageálnima  

množina  
IMENOVALNIK: gástroézofageálna  
RODILNIK: gástroézofageálnih  
DAJALNIK: gástroézofageálnim  
TOŽILNIK: gástroézofageálna  
MESTNIK: pri gástroézofageálnih  
ORODNIK: z gástroézofageálnimi  

  
TONEMSKO  

[gȃstro zofageȃlni]  
IPA: [gáːstɾ éːz fagɛáːlnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gȃstro zofageȃlni  
RODILNIK: gȃstro zofageȃlnega  
DAJALNIK: gȃstro zofageȃlnemu  
TOŽILNIK: gȃstro zofageȃlni  

živo gȃstro zofageȃlnega  
MESTNIK: pri gȃstro zofageȃlnem  
ORODNIK: z gȃstro zofageȃlnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gȃstro zofageȃlna  
RODILNIK: gȃstro zofageȃlnih  
DAJALNIK: gȃstro zofageȃlnima  
TOŽILNIK: gȃstro zofageȃlna  
MESTNIK: pri gȃstro zofageȃlnih  
ORODNIK: z gȃstro zofageȃlnima  

množina  
IMENOVALNIK: gȃstro zofageȃlni  
RODILNIK: gȃstro zofageȃlnih  
DAJALNIK: gȃstro zofageȃlnim  
TOŽILNIK: gȃstro zofageȃlne  
MESTNIK: pri gȃstro zofageȃlnih  
ORODNIK: z gȃstro zofageȃlnimi  
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ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gȃstro zofageȃlna  
RODILNIK: gȃstro zofageȃlne  
DAJALNIK: gȃstro zofageȃlni  
TOŽILNIK: gȃstro zofageȃlno  
MESTNIK: pri gȃstro zofageȃlni  
ORODNIK: z gȃstro zofageȃlno  

dvojina  
IMENOVALNIK: gȃstro zofageȃlni  
RODILNIK: gȃstro zofageȃlnih  
DAJALNIK: gȃstro zofageȃlnima  
TOŽILNIK: gȃstro zofageȃlni  
MESTNIK: pri gȃstro zofageȃlnih  
ORODNIK: z gȃstro zofageȃlnima  

množina  
IMENOVALNIK: gȃstro zofageȃlne  
RODILNIK: gȃstro zofageȃlnih  
DAJALNIK: gȃstro zofageȃlnim  
TOŽILNIK: gȃstro zofageȃlne  
MESTNIK: pri gȃstro zofageȃlnih  
ORODNIK: z gȃstro zofageȃlnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gȃstro zofageȃlno  
RODILNIK: gȃstro zofageȃlnega  
DAJALNIK: gȃstro zofageȃlnemu  
TOŽILNIK: gȃstro zofageȃlno  
MESTNIK: pri gȃstro zofageȃlnem  
ORODNIK: z gȃstro zofageȃlnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gȃstro zofageȃlni  
RODILNIK: gȃstro zofageȃlnih  
DAJALNIK: gȃstro zofageȃlnima  
TOŽILNIK: gȃstro zofageȃlni  
MESTNIK: pri gȃstro zofageȃlnih  
ORODNIK: z gȃstro zofageȃlnima  

množina  
IMENOVALNIK: gȃstro zofageȃlna  
RODILNIK: gȃstro zofageȃlnih  
DAJALNIK: gȃstro zofageȃlnim  
TOŽILNIK: gȃstro zofageȃlna  
MESTNIK: pri gȃstro zofageȃlnih  
ORODNIK: z gȃstro zofageȃlnimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
gastroezofagealna refluksna bolezen  

iz medicine bolezensko stanje, ki ga povzroča 
prehajanje vsebine želodca nazaj v požiralnik, 
žrelo; SIN.: refluks, iz medicine gastroezofagealni refluks  
▪ Gastroezofagealna refluksna bolezen je zelo pogosta 
in kronična bolezen prebavil, ki zmanjšuje kakovost 
bolnikovega življenja.  
▪ Najučinkovitejša zdravila za zdravljenje 
gastroezofagealne refluksne bolezni so t. i. zaviralci 

protonske črpalke, ki zavirajo izločanje kisline v 
želodčni sluznici.  
  
gastroezofagealni refluks  

iz medicine bolezensko stanje, ki ga povzroča 
prehajanje vsebine želodca nazaj v požiralnik, 
žrelo; SIN.: refluks, iz medicine gastroezofagealna refluksna 

bolezen  
▪ Pri približno 20 odstotkih bolnikov s kroničnim 

kašljem je vzrok gastroezofagealni refluks.  
▪ Bolniki z gastroezofagealnim refluksom imajo lahko 

različne težave.  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. gastrooesophagealis, iz gr. gastro.. 
(pred samoglasniki gastr..) iz gastḗr ‛trebuh’ + gr. 
oisophágos ‛požiralnik’  
  

Ge simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element germanij  
▪ Polprevodniški materiali, kot sta silicij (Si) in 
germanij (Ge), imajo štiri elektrone na zunanji lupini 
atomov.  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Ge, simbola za element ↑germanij  
  

germánij germánija samostalnik moškega spola  

[germáni]  
POMEN  

trd krhek element sivkasto bele barve, kemijski 
element [Ge]  
▪ Inženirji so razvili nove kompozitne plasti iz 
kovinskih materialov, kot so bizmut, germanij in 
telur.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[germáni]  
IPA: [gɛɾˈmaːni]  
ednina  

IMENOVALNIK: germánij  
RODILNIK: germánija  
DAJALNIK: germániju  
TOŽILNIK: germánij  
MESTNIK: pri germániju  
ORODNIK: z germánijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: germánija  
RODILNIK: germánijev  
DAJALNIK: germánijema  
TOŽILNIK: germánija  
MESTNIK: pri germánijih  
ORODNIK: z germánijema  
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množina  
IMENOVALNIK: germániji  
RODILNIK: germánijev  
DAJALNIK: germánijem  
TOŽILNIK: germánije  
MESTNIK: pri germánijih  
ORODNIK: z germániji  

  
TONEMSKO  

[germáni]  
IPA: [gɛɾmàːní]  
ednina  

IMENOVALNIK: germánij  
RODILNIK: germánija  
DAJALNIK: germániju  
TOŽILNIK: germánij  
MESTNIK: pri germániju  
ORODNIK: z germánijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: germánija  
RODILNIK: germánijev tudi germȃnijev  
DAJALNIK: germánijema  
TOŽILNIK: germánija  
MESTNIK: pri germánijih tudi pri germȃnijih  
ORODNIK: z germánijema  

množina  
IMENOVALNIK: germániji  
RODILNIK: germánijev tudi germȃnijev  
DAJALNIK: germánijem  
TOŽILNIK: germánije  
MESTNIK: pri germánijih tudi pri germȃnijih  
ORODNIK: z germániji tudi z germȃniji  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Germanium iz nlat. germanium 
iz Germania ‛Nemčija’  
  

GHz simbol  

POMEN  

1. simbol za enoto gigaherc, gigahertz  
▪ Spremenjena barva odbija in razprši radijske valove 
v frekvenčnem območju med 100 MHz in 2,4 GHz, 
tako da za 90 odstotkov omeji prenos signala skozi 
stene.  

2. del pridevniške zloženke v obliki n-GHz <-gigaherčni>  
▪ Bazna enota, na kateri so vsi priključki in pripomočki 
za upravljanje televizorja, je z zaslonom povezana 

prek 2,4-GHz radijske povezave.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑gigahertz  
  

gibón gibóna tudi gíbon gíbona samostalnik moškega spola  

[gibón] tudi [gíbon]  

POMEN  

manjša človeku podobna opica z vitkim telesom 
in dolgimi sprednjimi okončinami, po izvoru iz 
jugovzhodne Azije; primerjaj lat. Hylobatidae  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ Kadar gibon stoji, se mu dolge roke dotikajo tal, 
zato jih pri hoji nosi dvignjene nad glavo.  
▪ Giboni označujejo svoj teritorij z jutranjim in 
večernim oglašanjem.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
▪ Giboni imajo zelo značilne zvoke, ki se med sabo 
razlikujejo ne le glede na vrsto gibona, temveč tudi 

glede na območje, kjer živi.  
▪▪▪   
▪ Gibone so preselili iz starega opičnjaka v novo oboro 
na otoku sredi bajerja.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gibón]  
IPA: [giˈboːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: gibón  
RODILNIK: gibóna  
DAJALNIK: gibónu  
TOŽILNIK: gibóna  
MESTNIK: pri gibónu  
ORODNIK: z gibónom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gibóna  
RODILNIK: gibónov  
DAJALNIK: gibónoma  
TOŽILNIK: gibóna  
MESTNIK: pri gibónih  
ORODNIK: z gibónoma  

množina  
IMENOVALNIK: gibóni  
RODILNIK: gibónov  
DAJALNIK: gibónom  
TOŽILNIK: gibóne  
MESTNIK: pri gibónih  
ORODNIK: z gibóni  

  
tudi [gíbon]  
IPA: tudi [ˈgiːbɔn]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: gíbon  
RODILNIK: gíbona  
DAJALNIK: gíbonu  
TOŽILNIK: gíbona  
MESTNIK: pri gíbonu  
ORODNIK: z gíbonom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gíbona  
RODILNIK: gíbonov  
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DAJALNIK: gíbonoma  
TOŽILNIK: gíbona  
MESTNIK: pri gíbonih  
ORODNIK: z gíbonoma  

množina  
IMENOVALNIK: gíboni  
RODILNIK: gíbonov  
DAJALNIK: gíbonom  
TOŽILNIK: gíbone  
MESTNIK: pri gíbonih  
ORODNIK: z gíboni  

  
TONEMSKO  

[gib n]  
IPA: [gibóːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: gib n  
RODILNIK: gib na  
DAJALNIK: gib nu  
TOŽILNIK: gib na  
MESTNIK: pri gib nu  
ORODNIK: z gib nom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gib na  
RODILNIK: gib nov  
DAJALNIK: gib noma  
TOŽILNIK: gib na  
MESTNIK: pri gib nih  
ORODNIK: z gib noma  

množina  
IMENOVALNIK: gib ni  
RODILNIK: gib nov  
DAJALNIK: gib nom  
TOŽILNIK: gib ne  
MESTNIK: pri gib nih  
ORODNIK: z gib ni  

  
tudi [gȋbon]  
IPA: tudi [gíːb n]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: gȋbon  
RODILNIK: gȋbona  
DAJALNIK: gȋbonu  
TOŽILNIK: gȋbona  
MESTNIK: pri gȋbonu  
ORODNIK: z gȋbonom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gȋbona  
RODILNIK: gȋbonov  
DAJALNIK: gȋbonoma  
TOŽILNIK: gȋbona  
MESTNIK: pri gȋbonih  
ORODNIK: z gȋbonoma  

množina  
IMENOVALNIK: gȋboni  

RODILNIK: gȋbonov  
DAJALNIK: gȋbonom  
TOŽILNIK: gȋbone  
MESTNIK: pri gȋbonih  
ORODNIK: z gȋboni  

  
STALNE ZVEZE  
  
zlatolični gibon  

iz zoologije gibon z rumenkasto rjavo dlako po licih 
pri samcu; primerjaj lat. Nomascus gabriellae  
▪ Zlatolični giboni v naravnem okolju domujejo v 
krošnjah vietnamskih pragozdov.  
▪ Med najbolj ogrožene živalske vrste nedvomno 
spada zlatolični gibon, saj te opice z najdaljšimi 
rokami živijo le še na določenih območjih Vietnama.  
  
IZVOR  
prevzeto (prek nem. Gibbon, angl. gibbon) iz frc. 
gibbon, nejasnega izvora  
  

gígabájtni gígabájtna gígabájtno pridevnik  

[gígabájtni]  
POMEN  

1. ki lahko shrani (vsaj) en gigabajt podatkov  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

gigabajtni disk, pomnilnik | gigabajtna pomnilniška 
kartica  
▪ Izbrati moramo le vir podatkov in njihov cilj ter 
počakati, da program opravi svoje delo, to pa pri 
gigabajtnih diskih ni prav hitro.  
▪ Model je že v osnovi opremljen z gigabajtno 
pomnilniško kartico, medtem ko imajo konkurenčne 
kartice v večini skromnih 256 MB ali ponekod 
512 MB.  

1.1. del pridevniške zloženke v obliki n-gigabajtni ki je v 

zvezi z določenim številom gigabajtov  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

n-gigabajtni disk, pomnilnik | n-gigabajtni model | 

n-gigabajtna kartica | n-gigabajtna različica  
▪ Prenosnik je opremljen z varčno različico 
procesorja Pentium M s taktom 1,1 GHz, 256 MB 

pomnilnika in 60-gigabajtnim diskom.  
▪ Vgrajen ima 4-gigabajtni pomnilnik, kar je dovolj 

za šest ur in pol posnetega zvoka v CD-kakovosti.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gígabájtni]  
IPA: [ˈgiːgaˈbaːitni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gígabájtni  
RODILNIK: gígabájtnega  
DAJALNIK: gígabájtnemu  
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TOŽILNIK: gígabájtni  
živo gígabájtnega  

MESTNIK: pri gígabájtnem  
ORODNIK: z gígabájtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gígabájtna  
RODILNIK: gígabájtnih  
DAJALNIK: gígabájtnima  
TOŽILNIK: gígabájtna  
MESTNIK: pri gígabájtnih  
ORODNIK: z gígabájtnima  

množina  
IMENOVALNIK: gígabájtni  
RODILNIK: gígabájtnih  
DAJALNIK: gígabájtnim  
TOŽILNIK: gígabájtne  
MESTNIK: pri gígabájtnih  
ORODNIK: z gígabájtnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gígabájtna  
RODILNIK: gígabájtne  
DAJALNIK: gígabájtni  
TOŽILNIK: gígabájtno  
MESTNIK: pri gígabájtni  
ORODNIK: z gígabájtno  

dvojina  
IMENOVALNIK: gígabájtni  
RODILNIK: gígabájtnih  
DAJALNIK: gígabájtnima  
TOŽILNIK: gígabájtni  
MESTNIK: pri gígabájtnih  
ORODNIK: z gígabájtnima  

množina  
IMENOVALNIK: gígabájtne  
RODILNIK: gígabájtnih  
DAJALNIK: gígabájtnim  
TOŽILNIK: gígabájtne  
MESTNIK: pri gígabájtnih  
ORODNIK: z gígabájtnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gígabájtno  
RODILNIK: gígabájtnega  
DAJALNIK: gígabájtnemu  
TOŽILNIK: gígabájtno  
MESTNIK: pri gígabájtnem  
ORODNIK: z gígabájtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gígabájtni  
RODILNIK: gígabájtnih  
DAJALNIK: gígabájtnima  
TOŽILNIK: gígabájtni  
MESTNIK: pri gígabájtnih  
ORODNIK: z gígabájtnima  

množina  

IMENOVALNIK: gígabájtna  
RODILNIK: gígabájtnih  
DAJALNIK: gígabájtnim  
TOŽILNIK: gígabájtna  
MESTNIK: pri gígabájtnih  
ORODNIK: z gígabájtnimi  

  
TONEMSKO  

[gȋgabȃjtni]  
IPA: [gíːgàbáːitnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gȋgabȃjtni  
RODILNIK: gȋgabȃjtnega  
DAJALNIK: gȋgabȃjtnemu  
TOŽILNIK: gȋgabȃjtni  

živo gȋgabȃjtnega  
MESTNIK: pri gȋgabȃjtnem  
ORODNIK: z gȋgabȃjtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gȋgabȃjtna  
RODILNIK: gȋgabȃjtnih  
DAJALNIK: gȋgabȃjtnima  
TOŽILNIK: gȋgabȃjtna  
MESTNIK: pri gȋgabȃjtnih  
ORODNIK: z gȋgabȃjtnima  

množina  
IMENOVALNIK: gȋgabȃjtni  
RODILNIK: gȋgabȃjtnih  
DAJALNIK: gȋgabȃjtnim  
TOŽILNIK: gȋgabȃjtne  
MESTNIK: pri gȋgabȃjtnih  
ORODNIK: z gȋgabȃjtnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gȋgabȃjtna  
RODILNIK: gȋgabȃjtne  
DAJALNIK: gȋgabȃjtni  
TOŽILNIK: gȋgabȃjtno  
MESTNIK: pri gȋgabȃjtni  
ORODNIK: z gȋgabȃjtno  

dvojina  
IMENOVALNIK: gȋgabȃjtni  
RODILNIK: gȋgabȃjtnih  
DAJALNIK: gȋgabȃjtnima  
TOŽILNIK: gȋgabȃjtni  
MESTNIK: pri gȋgabȃjtnih  
ORODNIK: z gȋgabȃjtnima  

množina  
IMENOVALNIK: gȋgabȃjtne  
RODILNIK: gȋgabȃjtnih  
DAJALNIK: gȋgabȃjtnim  
TOŽILNIK: gȋgabȃjtne  
MESTNIK: pri gȋgabȃjtnih  
ORODNIK: z gȋgabȃjtnimi  
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srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gȋgabȃjtno  
RODILNIK: gȋgabȃjtnega  
DAJALNIK: gȋgabȃjtnemu  
TOŽILNIK: gȋgabȃjtno  
MESTNIK: pri gȋgabȃjtnem  
ORODNIK: z gȋgabȃjtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gȋgabȃjtni  
RODILNIK: gȋgabȃjtnih  
DAJALNIK: gȋgabȃjtnima  
TOŽILNIK: gȋgabȃjtni  
MESTNIK: pri gȋgabȃjtnih  
ORODNIK: z gȋgabȃjtnima  

množina  
IMENOVALNIK: gȋgabȃjtna  
RODILNIK: gȋgabȃjtnih  
DAJALNIK: gȋgabȃjtnim  
TOŽILNIK: gȋgabȃjtna  
MESTNIK: pri gȋgabȃjtnih  
ORODNIK: z gȋgabȃjtnimi  

  
IZVOR  
↑gigabajt  
  

gígadžúl gígadžúla; in gigajoule samostalnik moškega 

spola  
[gígadžúl]  
POMEN  

iz fizike merska enota za izražanje energije ali 
opravljenega dela, milijarda džulov [GJ]  
▪ Sodček nafte v sebi hrani okrog 6,1 gigadžula 
energije.  
▪ Na leto bi potrebovali približno 45.000 ton lesne 
biomase s kurilno vrednostjo 13,2 gigadžula na tono.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gígadžúl]  
IPA: [ˈgiːgaˈdʒuːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: gígadžúl  
RODILNIK: gígadžúla  
DAJALNIK: gígadžúlu  
TOŽILNIK: gígadžúl  
MESTNIK: pri gígadžúlu  
ORODNIK: z gígadžúlom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gígadžúla  
RODILNIK: gígadžúlov  
DAJALNIK: gígadžúloma  
TOŽILNIK: gígadžúla  
MESTNIK: pri gígadžúlih  
ORODNIK: z gígadžúloma  

množina  

IMENOVALNIK: gígadžúli  
RODILNIK: gígadžúlov  
DAJALNIK: gígadžúlom  
TOŽILNIK: gígadžúle  
MESTNIK: pri gígadžúlih  
ORODNIK: z gígadžúli  

  
TONEMSKO  

[gȋgadžȗl]  
IPA: [gíːgàdʒúːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: gȋgadžȗl  
RODILNIK: gȋgadžȗla  
DAJALNIK: gȋgadžȗlu  
TOŽILNIK: gȋgadžȗl  
MESTNIK: pri gȋgadžȗlu  
ORODNIK: z gȋgadžȗlom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gȋgadžȗla  
RODILNIK: gȋgadžȗlov  
DAJALNIK: gȋgadžȗloma  
TOŽILNIK: gȋgadžȗla  
MESTNIK: pri gȋgadžȗlih  
ORODNIK: z gȋgadžȗloma  

množina  
IMENOVALNIK: gȋgadžȗli  
RODILNIK: gȋgadžȗlov  
DAJALNIK: gȋgadžȗlom  
TOŽILNIK: gȋgadžȗle  
MESTNIK: pri gȋgadžȗlih  
ORODNIK: z gȋgadžȗli  

  
IZVOR  
↑gigajoule  
  

gígahêrc gígahêrca; in gigahertz samostalnik moškega 

spola  
[gígahêrc]  
POMEN  

1. iz fizike merska enota za izražanje frekvence, 
milijarda hercev [GHz]  
▪ Radarsko tipalo, vgrajeno pod desni žaromet, v 100-
milisekundnih intervalih s frekvenco 76,5 gigaherca 
tipa, kaj se dogaja do 180 metrov pred avtomobilom.  

1.1. procesorski takt računalniških procesorjev, 
izražen s to mersko enoto  
▪ Sodobnim procesorjem s tremi in več gigaherci 
stiskanje videa ne bi smelo povzročati prehudih 
preglavic, a se v resničnem življenju izkaže, da to 
drži le v idealnih razmerah.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gígahêrc]  
IPA: [ˈgiːgaˈxɛːɾʦ]  
ednina  
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IMENOVALNIK: gígahêrc  
RODILNIK: gígahêrca  
DAJALNIK: gígahêrcu  
TOŽILNIK: gígahêrc  
MESTNIK: pri gígahêrcu  
ORODNIK: z gígahêrcem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gígahêrca  
RODILNIK: gígahêrcev  
DAJALNIK: gígahêrcema  
TOŽILNIK: gígahêrca  
MESTNIK: pri gígahêrcih  
ORODNIK: z gígahêrcema  

množina  
IMENOVALNIK: gígahêrci  
RODILNIK: gígahêrcev  
DAJALNIK: gígahêrcem  
TOŽILNIK: gígahêrce  
MESTNIK: pri gígahêrcih  
ORODNIK: z gígahêrci  

  
TONEMSKO  

[gȋgahȇrc]  
IPA: [gíːgàx ːɾʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: gȋgahȇrc  
RODILNIK: gȋgahȇrca  
DAJALNIK: gȋgahȇrcu  
TOŽILNIK: gȋgahȇrc  
MESTNIK: pri gȋgahȇrcu  
ORODNIK: z gȋgahȇrcem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gȋgahȇrca  
RODILNIK: gȋgahȇrcev  
DAJALNIK: gȋgahȇrcema  
TOŽILNIK: gȋgahȇrca  
MESTNIK: pri gȋgahȇrcih  
ORODNIK: z gȋgahȇrcema  

množina  
IMENOVALNIK: gȋgahȇrci  
RODILNIK: gȋgahȇrcev  
DAJALNIK: gȋgahȇrcem  
TOŽILNIK: gȋgahȇrce  
MESTNIK: pri gȋgahȇrcih  
ORODNIK: z gȋgahȇrci  

  
IZVOR  
↑gigahertz  
  

gígahêrčni gígahêrčna gígahêrčno pridevnik  

[gígahêrčni]  
POMEN  

del pridevniške zloženke v obliki n-gigaherčni ki je v zvezi z 
določenim številom gigahercev  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

n-gigaherčni procesor  
▪ Poudarjajo, da bi sistem 24-gigaherčnega radarja 
kratkega dometa v kombinaciji s 77-gigaherčnim 
radarjem in sistemom za videonadzor omogočal 
pregled nad vozili ali drugimi objekti, ki bi vozilo 

morebiti ogrožali.  
▪ Manj zahtevnim uporabnikom je namenjen šibkejši 
model z 1,6-gigaherčnim procesorjem.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gígahêrčni]  
IPA: [ˈgiːgaˈxɛːɾʧni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gígahêrčni  
RODILNIK: gígahêrčnega  
DAJALNIK: gígahêrčnemu  
TOŽILNIK: gígahêrčni  

živo gígahêrčnega  
MESTNIK: pri gígahêrčnem  
ORODNIK: z gígahêrčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gígahêrčna  
RODILNIK: gígahêrčnih  
DAJALNIK: gígahêrčnima  
TOŽILNIK: gígahêrčna  
MESTNIK: pri gígahêrčnih  
ORODNIK: z gígahêrčnima  

množina  
IMENOVALNIK: gígahêrčni  
RODILNIK: gígahêrčnih  
DAJALNIK: gígahêrčnim  
TOŽILNIK: gígahêrčne  
MESTNIK: pri gígahêrčnih  
ORODNIK: z gígahêrčnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gígahêrčna  
RODILNIK: gígahêrčne  
DAJALNIK: gígahêrčni  
TOŽILNIK: gígahêrčno  
MESTNIK: pri gígahêrčni  
ORODNIK: z gígahêrčno  

dvojina  
IMENOVALNIK: gígahêrčni  
RODILNIK: gígahêrčnih  
DAJALNIK: gígahêrčnima  
TOŽILNIK: gígahêrčni  
MESTNIK: pri gígahêrčnih  
ORODNIK: z gígahêrčnima  

množina  
IMENOVALNIK: gígahêrčne  
RODILNIK: gígahêrčnih  
DAJALNIK: gígahêrčnim  
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TOŽILNIK: gígahêrčne  
MESTNIK: pri gígahêrčnih  
ORODNIK: z gígahêrčnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gígahêrčno  
RODILNIK: gígahêrčnega  
DAJALNIK: gígahêrčnemu  
TOŽILNIK: gígahêrčno  
MESTNIK: pri gígahêrčnem  
ORODNIK: z gígahêrčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gígahêrčni  
RODILNIK: gígahêrčnih  
DAJALNIK: gígahêrčnima  
TOŽILNIK: gígahêrčni  
MESTNIK: pri gígahêrčnih  
ORODNIK: z gígahêrčnima  

množina  
IMENOVALNIK: gígahêrčna  
RODILNIK: gígahêrčnih  
DAJALNIK: gígahêrčnim  
TOŽILNIK: gígahêrčna  
MESTNIK: pri gígahêrčnih  
ORODNIK: z gígahêrčnimi  

  
TONEMSKO  

[gȋgahȇrčni]  
IPA: [gíːgàx ːɾʧnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gȋgahȇrčni  
RODILNIK: gȋgahȇrčnega  
DAJALNIK: gȋgahȇrčnemu  
TOŽILNIK: gȋgahȇrčni  

živo gȋgahȇrčnega  
MESTNIK: pri gȋgahȇrčnem  
ORODNIK: z gȋgahȇrčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gȋgahȇrčna  
RODILNIK: gȋgahȇrčnih  
DAJALNIK: gȋgahȇrčnima  
TOŽILNIK: gȋgahȇrčna  
MESTNIK: pri gȋgahȇrčnih  
ORODNIK: z gȋgahȇrčnima  

množina  
IMENOVALNIK: gȋgahȇrčni  
RODILNIK: gȋgahȇrčnih  
DAJALNIK: gȋgahȇrčnim  
TOŽILNIK: gȋgahȇrčne  
MESTNIK: pri gȋgahȇrčnih  
ORODNIK: z gȋgahȇrčnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gȋgahȇrčna  

RODILNIK: gȋgahȇrčne  
DAJALNIK: gȋgahȇrčni  
TOŽILNIK: gȋgahȇrčno  
MESTNIK: pri gȋgahȇrčni  
ORODNIK: z gȋgahȇrčno  

dvojina  
IMENOVALNIK: gȋgahȇrčni  
RODILNIK: gȋgahȇrčnih  
DAJALNIK: gȋgahȇrčnima  
TOŽILNIK: gȋgahȇrčni  
MESTNIK: pri gȋgahȇrčnih  
ORODNIK: z gȋgahȇrčnima  

množina  
IMENOVALNIK: gȋgahȇrčne  
RODILNIK: gȋgahȇrčnih  
DAJALNIK: gȋgahȇrčnim  
TOŽILNIK: gȋgahȇrčne  
MESTNIK: pri gȋgahȇrčnih  
ORODNIK: z gȋgahȇrčnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gȋgahȇrčno  
RODILNIK: gȋgahȇrčnega  
DAJALNIK: gȋgahȇrčnemu  
TOŽILNIK: gȋgahȇrčno  
MESTNIK: pri gȋgahȇrčnem  
ORODNIK: z gȋgahȇrčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gȋgahȇrčni  
RODILNIK: gȋgahȇrčnih  
DAJALNIK: gȋgahȇrčnima  
TOŽILNIK: gȋgahȇrčni  
MESTNIK: pri gȋgahȇrčnih  
ORODNIK: z gȋgahȇrčnima  

množina  
IMENOVALNIK: gȋgahȇrčna  
RODILNIK: gȋgahȇrčnih  
DAJALNIK: gȋgahȇrčnim  
TOŽILNIK: gȋgahȇrčna  
MESTNIK: pri gȋgahȇrčnih  
ORODNIK: z gȋgahȇrčnimi  

  
IZVOR  
↑gigaherc  
  

gigahertz gigahertza; in gígahêrc samostalnik moškega 

spola  
[gígahêrc]  
POMEN  

1. iz fizike merska enota za izražanje frekvence, 
milijarda hertzov [GHz]  
▪ Nekateri proizvajalci so se odločili za milimetrske 
valove, se pravi za elektromagnetno valovanje 
frekvence 77 gigahertzov, drugi pa za lasersko 

tehnologijo, se pravi infrardečo svetlobo.  
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▪ Komuniciranje z medplanetnimi sondami običajno 
poteka v frekvenčnem obsegu med 2 in 
10 gigahertzi.  

1.1. procesorski takt računalniških procesorjev, 
izražen s to mersko enoto  
▪ Na splošno lahko rečemo, da bi moral povsem 
zadostovati procesor, ki ima vsaj en gigahertz, 
čeprav bi tudi z nekoliko šibkejšim ne smeli imeti 
prehudih težav.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gígahêrc]  
IPA: [ˈgiːgaˈxɛːɾʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: gigahertz [gígahêrc]  
RODILNIK: gigahertza [gígahêrca]  
DAJALNIK: gigahertzu [gígahêrcu]  
TOŽILNIK: gigahertz [gígahêrc]  
MESTNIK: pri gigahertzu [pri gígahêrcu]  
ORODNIK: z gigahertzom [z gígahêrcem]  

dvojina  
IMENOVALNIK: gigahertza [gígahêrca]  
RODILNIK: gigahertzov [gígahêrce ]  
DAJALNIK: gigahertzoma [gígahêrcema]  
TOŽILNIK: gigahertza [gígahêrca]  
MESTNIK: pri gigahertzih [pri gígahêrcih]  
ORODNIK: z gigahertzoma [z gígahêrcema]  

množina  
IMENOVALNIK: gigahertzi [gígahêrci]  
RODILNIK: gigahertzov [gígahêrce ]  
DAJALNIK: gigahertzom [gígahêrcem]  
TOŽILNIK: gigahertze [gígahêrce]  
MESTNIK: pri gigahertzih [pri gígahêrcih]  
ORODNIK: z gigahertzi [z gígahêrci]  

  
TONEMSKO  

[gȋgahȇrc]  
IPA: [gíːgàx ːɾʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: gigahertz [gȋgahȇrc]  
RODILNIK: gigahertza [gȋgahȇrca]  
DAJALNIK: gigahertzu [gȋgahȇrcu]  
TOŽILNIK: gigahertz [gȋgahȇrc]  
MESTNIK: pri gigahertzu [pri gȋgahȇrcu]  
ORODNIK: z gigahertzom [z gȋgahȇrcem]  

dvojina  
IMENOVALNIK: gigahertza [gȋgahȇrca]  
RODILNIK: gigahertzov [gȋgahȇrce ]  
DAJALNIK: gigahertzoma [gȋgahȇrcema]  
TOŽILNIK: gigahertza [gȋgahȇrca]  
MESTNIK: pri gigahertzih [pri gȋgahȇrcih]  
ORODNIK: z gigahertzoma [z gȋgahȇrcema]  

množina  
IMENOVALNIK: gigahertzi [gȋgahȇrci]  
RODILNIK: gigahertzov [gȋgahȇrce ]  

DAJALNIK: gigahertzom [gȋgahȇrcem]  
TOŽILNIK: gigahertze [gȋgahȇrce]  
MESTNIK: pri gigahertzih [pri gȋgahȇrcih]  
ORODNIK: z gigahertzi [z gȋgahȇrci]  

  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; iz 
novoklas. giga.. ‛milijarda osnovnih enot’ iz gr. 
gígas ‛velikan, orjak’ in ‛mogočen’ + ↑hertz  
  

gigajoule gigajoula; in gígadžúl samostalnik moškega 

spola  
[gígadžúl]  
POMEN  

iz fizike merska enota za izražanje energije ali 
opravljenega dela, milijarda joulov [GJ]  
▪ Premog, ki ga kopljejo sedaj, je znatno kvalitetnejši 
od tistega, ki so ga kopali nekoč. Njegova energetska 

vrednost je 16,5 gigajoula na tono.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gígadžúl]  
IPA: [ˈgiːgaˈdʒuːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: gigajoule [gígadžúl]  
RODILNIK: gigajoula [gígadžúla]  
DAJALNIK: gigajoulu [gígadžúlu]  
TOŽILNIK: gigajoule [gígadžúl]  
MESTNIK: pri gigajoulu [pri gígadžúlu]  
ORODNIK: z gigajoulom [z gígadžúlom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: gigajoula [gígadžúla]  
RODILNIK: gigajoulov [gígadžúlo ]  
DAJALNIK: gigajouloma [gígadžúloma]  
TOŽILNIK: gigajoula [gígadžúla]  
MESTNIK: pri gigajoulih [pri gígadžúlih]  
ORODNIK: z gigajouloma [z gígadžúloma]  

množina  
IMENOVALNIK: gigajouli [gígadžúli]  
RODILNIK: gigajoulov [gígadžúlo ]  
DAJALNIK: gigajoulom [gígadžúlom]  
TOŽILNIK: gigajoule [gígadžúle]  
MESTNIK: pri gigajoulih [pri gígadžúlih]  
ORODNIK: z gigajouli [z gígadžúli]  

  
TONEMSKO  

[gȋgadžȗl]  
IPA: [gíːgàdʒúːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: gigajoule [gȋgadžȗl]  
RODILNIK: gigajoula [gȋgadžȗla]  
DAJALNIK: gigajoulu [gȋgadžȗlu]  
TOŽILNIK: gigajoule [gȋgadžȗl]  
MESTNIK: pri gigajoulu [pri gȋgadžȗlu]  
ORODNIK: z gigajoulom [z gȋgadžȗlom]  
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dvojina  
IMENOVALNIK: gigajoula [gȋgadžȗla]  
RODILNIK: gigajoulov [gȋgadžȗlo ]  
DAJALNIK: gigajouloma [gȋgadžȗloma]  
TOŽILNIK: gigajoula [gȋgadžȗla]  
MESTNIK: pri gigajoulih [pri gȋgadžȗlih]  
ORODNIK: z gigajouloma [z gȋgadžȗloma]  

množina  
IMENOVALNIK: gigajouli [gȋgadžȗli]  
RODILNIK: gigajoulov [gȋgadžȗlo ]  
DAJALNIK: gigajoulom [gȋgadžȗlom]  
TOŽILNIK: gigajoule [gȋgadžȗle]  
MESTNIK: pri gigajoulih [pri gȋgadžȗlih]  
ORODNIK: z gigajouli [z gȋgadžȗli]  

  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; iz 
novoklas. giga.. ‛milijarda osnovnih enot’ iz gr. 
gígas ‛velikan, orjak’ in ‛mogočen’ + ↑joule  
  

gígavát gígaváta samostalnik moškega spola  

[gígavát]  
POMEN  

iz fizike merska enota za izražanje moči, milijarda 
vatov [GW]  
⏵ glag. + števnik + količinski sam.  

proizvesti n gigavatov ČESA  
▪ Zrak, ki ga bo ogrelo sonce, se bo dvigoval po 
stolpu, kjer bo 32 turbin proizvajalo okoli 2 gigavata 

električne energije.  
⏵ števnik + količinski sam. + sam. beseda v rodilniku  

n gigavatov elektrike, energije  
▪ Trenutno je na svetu okrog 436 jedrskih 
reaktorjev, ki skupno proizvedejo 372 gigavatov 

elektrike.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gígavát]  
IPA: [ˈgiːgaˈʋaːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: gígavát  
RODILNIK: gígaváta  
DAJALNIK: gígavátu  
TOŽILNIK: gígavát  
MESTNIK: pri gígavátu  
ORODNIK: z gígavátom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gígaváta  
RODILNIK: gígavátov  
DAJALNIK: gígavátoma  
TOŽILNIK: gígaváta  
MESTNIK: pri gígavátih  
ORODNIK: z gígavátoma  

množina  
IMENOVALNIK: gígaváti  

RODILNIK: gígavátov  
DAJALNIK: gígavátom  
TOŽILNIK: gígaváte  
MESTNIK: pri gígavátih  
ORODNIK: z gígaváti  

  
TONEMSKO  

[gȋgavȃt]  
IPA: [gíːgàʋáːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: gȋgavȃt  
RODILNIK: gȋgavȃta  
DAJALNIK: gȋgavȃtu  
TOŽILNIK: gȋgavȃt  
MESTNIK: pri gȋgavȃtu  
ORODNIK: z gȋgavȃtom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gȋgavȃta  
RODILNIK: gȋgavȃtov  
DAJALNIK: gȋgavȃtoma  
TOŽILNIK: gȋgavȃta  
MESTNIK: pri gȋgavȃtih  
ORODNIK: z gȋgavȃtoma  

množina  
IMENOVALNIK: gȋgavȃti  
RODILNIK: gȋgavȃtov  
DAJALNIK: gȋgavȃtom  
TOŽILNIK: gȋgavȃte  
MESTNIK: pri gȋgavȃtih  
ORODNIK: z gȋgavȃti  

  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; iz 
novoklas. giga.. ‛milijarda osnovnih enot’ iz gr. 
gígas ‛velikan, orjak’ in ‛mogočen’ + ↑watt  
  

gígavátni gígavátna gígavátno pridevnik  

[gígavátni]  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gígavátni]  
IPA: [ˈgiːgaˈʋaːtni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gígavátni  
RODILNIK: gígavátnega  
DAJALNIK: gígavátnemu  
TOŽILNIK: gígavátni  

živo gígavátnega  
MESTNIK: pri gígavátnem  
ORODNIK: z gígavátnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gígavátna  
RODILNIK: gígavátnih  
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DAJALNIK: gígavátnima  
TOŽILNIK: gígavátna  
MESTNIK: pri gígavátnih  
ORODNIK: z gígavátnima  

množina  
IMENOVALNIK: gígavátni  
RODILNIK: gígavátnih  
DAJALNIK: gígavátnim  
TOŽILNIK: gígavátne  
MESTNIK: pri gígavátnih  
ORODNIK: z gígavátnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gígavátna  
RODILNIK: gígavátne  
DAJALNIK: gígavátni  
TOŽILNIK: gígavátno  
MESTNIK: pri gígavátni  
ORODNIK: z gígavátno  

dvojina  
IMENOVALNIK: gígavátni  
RODILNIK: gígavátnih  
DAJALNIK: gígavátnima  
TOŽILNIK: gígavátni  
MESTNIK: pri gígavátnih  
ORODNIK: z gígavátnima  

množina  
IMENOVALNIK: gígavátne  
RODILNIK: gígavátnih  
DAJALNIK: gígavátnim  
TOŽILNIK: gígavátne  
MESTNIK: pri gígavátnih  
ORODNIK: z gígavátnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gígavátno  
RODILNIK: gígavátnega  
DAJALNIK: gígavátnemu  
TOŽILNIK: gígavátno  
MESTNIK: pri gígavátnem  
ORODNIK: z gígavátnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gígavátni  
RODILNIK: gígavátnih  
DAJALNIK: gígavátnima  
TOŽILNIK: gígavátni  
MESTNIK: pri gígavátnih  
ORODNIK: z gígavátnima  

množina  
IMENOVALNIK: gígavátna  
RODILNIK: gígavátnih  
DAJALNIK: gígavátnim  
TOŽILNIK: gígavátna  
MESTNIK: pri gígavátnih  
ORODNIK: z gígavátnimi  

  

TONEMSKO  
[gȋgavȃtni]  
IPA: [gíːgàʋáːtnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gȋgavȃtni  
RODILNIK: gȋgavȃtnega  
DAJALNIK: gȋgavȃtnemu  
TOŽILNIK: gȋgavȃtni  

živo gȋgavȃtnega  
MESTNIK: pri gȋgavȃtnem  
ORODNIK: z gȋgavȃtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gȋgavȃtna  
RODILNIK: gȋgavȃtnih  
DAJALNIK: gȋgavȃtnima  
TOŽILNIK: gȋgavȃtna  
MESTNIK: pri gȋgavȃtnih  
ORODNIK: z gȋgavȃtnima  

množina  
IMENOVALNIK: gȋgavȃtni  
RODILNIK: gȋgavȃtnih  
DAJALNIK: gȋgavȃtnim  
TOŽILNIK: gȋgavȃtne  
MESTNIK: pri gȋgavȃtnih  
ORODNIK: z gȋgavȃtnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gȋgavȃtna  
RODILNIK: gȋgavȃtne  
DAJALNIK: gȋgavȃtni  
TOŽILNIK: gȋgavȃtno  
MESTNIK: pri gȋgavȃtni  
ORODNIK: z gȋgavȃtno  

dvojina  
IMENOVALNIK: gȋgavȃtni  
RODILNIK: gȋgavȃtnih  
DAJALNIK: gȋgavȃtnima  
TOŽILNIK: gȋgavȃtni  
MESTNIK: pri gȋgavȃtnih  
ORODNIK: z gȋgavȃtnima  

množina  
IMENOVALNIK: gȋgavȃtne  
RODILNIK: gȋgavȃtnih  
DAJALNIK: gȋgavȃtnim  
TOŽILNIK: gȋgavȃtne  
MESTNIK: pri gȋgavȃtnih  
ORODNIK: z gȋgavȃtnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gȋgavȃtno  
RODILNIK: gȋgavȃtnega  
DAJALNIK: gȋgavȃtnemu  
TOŽILNIK: gȋgavȃtno  
MESTNIK: pri gȋgavȃtnem  
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ORODNIK: z gȋgavȃtnim  
dvojina  

IMENOVALNIK: gȋgavȃtni  
RODILNIK: gȋgavȃtnih  
DAJALNIK: gȋgavȃtnima  
TOŽILNIK: gȋgavȃtni  
MESTNIK: pri gȋgavȃtnih  
ORODNIK: z gȋgavȃtnima  

množina  
IMENOVALNIK: gȋgavȃtna  
RODILNIK: gȋgavȃtnih  
DAJALNIK: gȋgavȃtnim  
TOŽILNIK: gȋgavȃtna  
MESTNIK: pri gȋgavȃtnih  
ORODNIK: z gȋgavȃtnimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
gigavatna ura  

nestandardna merska enota za izražanje energije 
ali opravljenega dela, zlasti za porabljeno ali 
proizvedeno električno energijo, 3600 gigadžulov 

[GWh]  
⏵ glag. + števnik + količinski sam.  

proizvesti n gigavatnih ur ČESA  
▪ Načrtujejo 29 turbin s skupno močjo 
28 megavatov, ki naj bi po predvidevanjih 
proizvedle 55 gigavatnih ur električne energije na 

leto.  
⏵ števnik + količinski sam. + sam. beseda v rodilniku  

n gigavatnih ur elektrike, energije, toplote  
▪ Do konca leta bodo proizvedli načrtovanih 

5380 gigavatnih ur elektrike.  
  
IZVOR  
↑gigavat  
  

GJ simbol  

POMEN  
simbol za enoto gigadžul, gigajoule  
▪ Skupna energetska vrednost z mineralnimi gnojili 
porabljenega dušika je dosegla skoraj 300 GJ, 
energetska vrednost porabljenega fosforja predstavlja 
skoraj 64 GJ, kalija pa dobrih 41 GJ.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑gigajoule  
  

glavínec glavínca samostalnik moškega spola  

[glavínəc]  
POMEN  

iz botanike rastlina z razvejanim steblom, mesnatimi 
listi in modrimi, rožnatimi, rumenimi cvetovi; 
primerjaj lat. Centaurea  

▪ Glavince sadimo v dobro odcedna tla na sončno ali 
le delno senčno lego.  
▪ Rod glavincev je precej pester, rastejo od nižin do 
visokih gora.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[glavínəc]  
IPA: [glaˈʋiːnəʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: glavínec  
RODILNIK: glavínca  
DAJALNIK: glavíncu  
TOŽILNIK: glavínec  
MESTNIK: pri glavíncu  
ORODNIK: z glavíncem  

dvojina  
IMENOVALNIK: glavínca  
RODILNIK: glavíncev  
DAJALNIK: glavíncema  
TOŽILNIK: glavínca  
MESTNIK: pri glavíncih  
ORODNIK: z glavíncema  

množina  
IMENOVALNIK: glavínci  
RODILNIK: glavíncev  
DAJALNIK: glavíncem  
TOŽILNIK: glavínce  
MESTNIK: pri glavíncih  
ORODNIK: z glavínci  

  
TONEMSKO  

[glavȋnəc]  
IPA: [glaʋíːn ʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: glavȋnec  
RODILNIK: glavȋnca  
DAJALNIK: glavȋncu  
TOŽILNIK: glavȋnec  
MESTNIK: pri glavȋncu  
ORODNIK: z glavȋncem  

dvojina  
IMENOVALNIK: glavȋnca  
RODILNIK: glavȋncev  
DAJALNIK: glavȋncema  
TOŽILNIK: glavȋnca  
MESTNIK: pri glavȋncih  
ORODNIK: z glavȋncema  

množina  
IMENOVALNIK: glavȋnci  
RODILNIK: glavȋncev  
DAJALNIK: glavȋncem  
TOŽILNIK: glavȋnce  
MESTNIK: pri glavȋncih  
ORODNIK: z glavȋnci  
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STALNE ZVEZE  
  
modri glavinec  

iz botanike zdravilna rastlina z razvejanim steblom, 
suličastimi listi in modrimi cvetovi v koških, ki 
raste zlasti med žiti, ali del te rastline; primerjaj lat. 
Centaurea cyanus; SIN.: plavica  
▪ Med poljskimi pleveli je eden najlepših modri 
glavinec ali plavica, ki ga po žitnih poljih po Sloveniji 

vse redkeje srečamo.  
▪ Čaj modrega glavinca se obnese zoper vnetja sečil, 
jeter in žolča.  
▪ Modri glavinec da čaju lepo modro barvo.  
  
navadni glavinec  

iz botanike glavinec s suličastimi listi in rožnatimi 
cvetovi v koških; primerjaj lat. Centaurea jacea  
▪ Na vaših travnikih se je razširil navadni glavinec, ki 
je trajna travniška zel.  
▪ Na obeh straneh nas je obdajalo nizko, a bohotno 
rastje, od katerega so pri tleh našo pozornost 
pritegnili zlasti navadni glavinci ter zdravilne materine 
dušice in navadni rmani.  
  
skalni glavinec  

iz botanike glavinec s trnastimi izrastki na listih in 
rumenimi hrapavimi cvetovi v koških; primerjaj lat. 
Centaurea rupestris  
▪ Skalni glavinec, doma na toplih kraških poljih, bo 
morda tu in tam še zacvetel, podobno tudi kimasti 
bodak.  
  
IZVOR  
iz glavina ‛velika glava’ iz ↑glava  
  

glórija glórije tudi glôrija glôrije samostalnik ženskega spola  

[glórija] tudi [glôrija]  
POMEN  

1. pas svetlobe okoli glave kot znamenje 
svetosti, božanskosti, zlasti pri svetnikih  
▪ Vidi angela, oblečenega krvavo rdeče, vidi, kako 
njegova sijoča glorija žari v temi.  
▪ Oddajali so tako močno luč, da so slepili pogled in 
branili, da bi jih gledali in vanje upirali pogled. To je 

bila svetniška glorija.  

1.1. pas svetlobe, svetloba kot tako znamenje  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

nebeška, onstranska glorija  
▪ Pred oltarjem, razsvetljenim od nebeške glorije, 
so dobivali v dar telo Kristusovo moji tovariši.  
▪ Pozorno sem opazoval tiste, ki so, žareč v 
nebeški gloriji, obkrožali Marijo.  

2. slavilna pesem  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

peti glorijo  

▪ Poudarjena preroškost z obveznim patetičnim 
podtonom v njegovem prijetno zamolklem glasu 
poje glorijo najvišjemu.  
▪ Zvonovi so zapeli svečano glorijo, po cerkvi je 
zadišalo po kadilu, ljudstvo je klečalo in molilo.  

3. ekspresivno slava, čast  
▪ Ulice so presenetljivo čiste, kamor se ozreš, ena 
sama glorija preteklosti.  
▪ Roman je mrakoben, ihtav, brez opisov velikih bitk, 
v katerih bi si kdo nabiral glorijo, in neusmiljen do 
protagonistov.  
▪ Od velikih spominov na rimsko cesarstvo ali od 
renesančne glorije Italijani niso mogli živeti.  

4. iz meteorologije mavrici podoben sij okrog človeka 
ali njegove sence, ki zaradi uklona svetlobe na 
vodnih kapljicah nastane na zgornji meji megle, 
oblakov, zlasti v gorah  
▪ Z vrhov vidimo na megli pod seboj svojo senco in 

okrog glave barvne kroge, kar imenujemo glorija.  
▪ Sonce je v meglo vrglo najino senco, mavrični krog 
naju je objel tam nad prepadi in spet sva občudovala 
enega najlepših prizorov, ki jih ustvari narava – 
glorijo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[glórija]  
IPA: [ˈgloːɾija]  
ednina  

IMENOVALNIK: glórija  
RODILNIK: glórije  
DAJALNIK: glóriji  
TOŽILNIK: glórijo  
MESTNIK: pri glóriji  
ORODNIK: z glórijo  

dvojina  
IMENOVALNIK: glóriji  
RODILNIK: glórij  
DAJALNIK: glórijama  
TOŽILNIK: glóriji  
MESTNIK: pri glórijah  
ORODNIK: z glórijama  

množina  
IMENOVALNIK: glórije  
RODILNIK: glórij  
DAJALNIK: glórijam  
TOŽILNIK: glórije  
MESTNIK: pri glórijah  
ORODNIK: z glórijami  

  
tudi [glôrija]  
IPA: tudi [ˈglɔːɾija]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: glôrija  
RODILNIK: glôrije  
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DAJALNIK: glôriji  
TOŽILNIK: glôrijo  
MESTNIK: pri glôriji  
ORODNIK: z glôrijo  

dvojina  
IMENOVALNIK: glôriji  
RODILNIK: glôrij  
DAJALNIK: glôrijama  
TOŽILNIK: glôriji  
MESTNIK: pri glôrijah  
ORODNIK: z glôrijama  

množina  
IMENOVALNIK: glôrije  
RODILNIK: glôrij  
DAJALNIK: glôrijam  
TOŽILNIK: glôrije  
MESTNIK: pri glôrijah  
ORODNIK: z glôrijami  

  
TONEMSKO  

[gl rija]  
IPA: [glòːɾíja]  
ednina  

IMENOVALNIK: gl rija  
RODILNIK: gl rije  
DAJALNIK: gl riji  
TOŽILNIK: gl rijo  
MESTNIK: pri gl riji  
ORODNIK: z gl rijo  

dvojina  
IMENOVALNIK: gl riji  
RODILNIK: gl rij  
DAJALNIK: gl rijama  
TOŽILNIK: gl riji  
MESTNIK: pri gl rijah  
ORODNIK: z gl rijama  

množina  
IMENOVALNIK: gl rije  
RODILNIK: gl rij  
DAJALNIK: gl rijam  
TOŽILNIK: gl rije  
MESTNIK: pri gl rijah  
ORODNIK: z gl rijami  

  
tudi [glórija]  
IPA: tudi [gl ːɾíja]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: glórija  
RODILNIK: glórije  
DAJALNIK: glóriji  
TOŽILNIK: glórijo  
MESTNIK: pri glóriji  
ORODNIK: z glȏrijo tudi z glórijo  

dvojina  
IMENOVALNIK: glóriji  

RODILNIK: glȏrij  
DAJALNIK: glórijama  
TOŽILNIK: glóriji  
MESTNIK: pri glórijah  
ORODNIK: z glórijama  

množina  
IMENOVALNIK: glórije  
RODILNIK: glȏrij  
DAJALNIK: glórijam  
TOŽILNIK: glórije  
MESTNIK: pri glórijah  
ORODNIK: z glórijami  

  
IZVOR  
prevzeto (prek nem. Gloria) iz clat. gloria ‛čast, 
slava’ < lat. glōria, iz ide. korena *gal- ‛klicati, 
vpiti’  
  

gniložívka gniložívke samostalnik ženskega spola  

[gniloží ka]  
POMEN  

iz botanike rastlina brez sposobnosti fotosinteze, ki se 
prehranjuje z odmrlimi rastlinskimi in živalskimi 
organizmi ali njihovimi ostanki  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ Na olesenelih celicah se bodo razmnožile 
raznovrstne gniloživke, vendar šele tedaj, ko bo 

drevo odmrlo.  
▪ Gniloživke dobijo organsko hrano iz ostankov 
odmrlih rastlin in živali tako, da razkrajajo listni 
opad, les odmrlih dreves in trupla živali.  

⏵ glag. + kot + sam. beseda v imenovalniku  
▪ Glivica lahko živi kot gniloživka in se dobro razvija 
na odpadlih delih rastline.  
▪ Kot parazit se goba pojavlja na stoječih drevesih, 
ko pa se drevo zruši, se naprej prehranjuje kot 
gniloživka.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gniloží ka]  
IPA: [gnilɔˈʒiːuka]  
ednina  

IMENOVALNIK: gniložívka  
RODILNIK: gniložívke  
DAJALNIK: gniložívki  
TOŽILNIK: gniložívko  
MESTNIK: pri gniložívki  
ORODNIK: z gniložívko  

dvojina  
IMENOVALNIK: gniložívki  
RODILNIK: gniložívk  
DAJALNIK: gniložívkama  
TOŽILNIK: gniložívki  
MESTNIK: pri gniložívkah  
ORODNIK: z gniložívkama  



158 

 

množina  
IMENOVALNIK: gniložívke  
RODILNIK: gniložívk  
DAJALNIK: gniložívkam  
TOŽILNIK: gniložívke  
MESTNIK: pri gniložívkah  
ORODNIK: z gniložívkami  

  
TONEMSKO  

[gniložȋ ka]  
IPA: [gnilɔʒíːukà]  
ednina  

IMENOVALNIK: gniložȋvka  
RODILNIK: gniložȋvke  
DAJALNIK: gniložȋvki  
TOŽILNIK: gniložȋvko  
MESTNIK: pri gniložȋvki  
ORODNIK: z gniložȋvko  

dvojina  
IMENOVALNIK: gniložȋvki  
RODILNIK: gniložȋvk  
DAJALNIK: gniložȋvkama  
TOŽILNIK: gniložȋvki  
MESTNIK: pri gniložȋvkah  
ORODNIK: z gniložȋvkama  

množina  
IMENOVALNIK: gniložȋvke  
RODILNIK: gniložȋvk  
DAJALNIK: gniložȋvkam  
TOŽILNIK: gniložȋvke  
MESTNIK: pri gniložȋvkah  
ORODNIK: z gniložȋvkami  

  
IZVOR  
po zgledu angl. saprophyte, nem. Saprophyt (iz gr. 
saprós ‛gnil’ + phytón ‛rastlina’) iz ↑gnil + ↑živeti  
  

gobcánje gobcánja samostalnik srednjega spola  

[gopcánje]  
POMEN  

slabšalno govorjenje, navadno prekomerno, 
vsebinsko prazno; SIN.: slabšalno gobezdanje  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

prazno gobcanje  
▪ Eno je prazno gobcanje, drugo so dejanja.  
▪ Pričakujemo malce manj nepotrebnega gobcanja 
in kvalitetne, strokovno pripravljene argumente.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gopcánje]  
IPA: [gɔpˈʦaːnjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: gobcánje  
RODILNIK: gobcánja  
DAJALNIK: gobcánju  

TOŽILNIK: gobcánje  
MESTNIK: pri gobcánju  
ORODNIK: z gobcánjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobcánji  
RODILNIK: gobcánj  
DAJALNIK: gobcánjema  
TOŽILNIK: gobcánji  
MESTNIK: pri gobcánjih  
ORODNIK: z gobcánjema  

množina  
IMENOVALNIK: gobcánja  
RODILNIK: gobcánj  
DAJALNIK: gobcánjem  
TOŽILNIK: gobcánja  
MESTNIK: pri gobcánjih  
ORODNIK: z gobcánji  

  
TONEMSKO  

[gopcȃnje]  
IPA: [gɔpʦáːnj ]  
ednina  

IMENOVALNIK: gobcȃnje  
RODILNIK: gobcȃnja  
DAJALNIK: gobcȃnju  
TOŽILNIK: gobcȃnje  
MESTNIK: pri gobcȃnju  
ORODNIK: z gobcȃnjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobcȃnji  
RODILNIK: gobcȃnj  
DAJALNIK: gobcȃnjema  
TOŽILNIK: gobcȃnji  
MESTNIK: pri gobcȃnjih  
ORODNIK: z gobcȃnjema  

množina  
IMENOVALNIK: gobcȃnja  
RODILNIK: gobcȃnj  
DAJALNIK: gobcȃnjem  
TOŽILNIK: gobcȃnja  
MESTNIK: pri gobcȃnjih  
ORODNIK: z gobcȃnji  

  
IZVOR  
↑gobcati  
  

gobcáti gobcám nedovršni glagol  

[gopcáti]  
POMEN  

slabšalno govoriti, navadno prekomerno, vsebinsko 
prazno, predrzno; SIN.: slabšalno gobezdati  
⏵ prisl. + glag.  

▪ Dovolj je gobcal, hočemo rezultate.  
▪ Glasno sva gobcala in se napihovala.  

⏵ glag. + glag. v nedoločniku  
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▪ Ob večerji, ko so malo več popili, so začeli 
gobcati.  

▪▪▪   
▪ Seveda nimajo poguma, rajši gobcajo po netu.  
▪ Pri nas samo gobcamo, sestankujemo, namesto da 

bi delali.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gopcáti]  
IPA: [gɔpˈʦaːti]  
NEDOLOČNIK: gobcáti  
NAMENILNIK: gobcàt  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: gobcám  
2. OSEBA: gobcáš  
3. OSEBA: gobcá  

dvojina  
1. OSEBA: gobcáva  
2. OSEBA: gobcáta  
3. OSEBA: gobcáta  

množina  
1. OSEBA: gobcámo  
2. OSEBA: gobcáte  
3. OSEBA: gobcájo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: gobcàj  
dvojina  

1. OSEBA: gobcájva  
2. OSEBA: gobcájta  

množina  
1. OSEBA: gobcájmo  
2. OSEBA: gobcájte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: gobcàl   
DVOJINA: gobcála  
MNOŽINA: gobcáli  

ženski spol  
EDNINA: gobcála  
DVOJINA: gobcáli  
MNOŽINA: gobcále  

srednji spol  
EDNINA: gobcálo  
DVOJINA: gobcáli  
MNOŽINA: gobcála  

deležnik na -č  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: gobcajóč  
RODILNIK: gobcajóčega  
DAJALNIK: gobcajóčemu  
TOŽILNIK: gobcajóč  

živo gobcajóčega  

MESTNIK: pri gobcajóčem  
ORODNIK: z gobcajóčim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobcajóča  
RODILNIK: gobcajóčih  
DAJALNIK: gobcajóčima  
TOŽILNIK: gobcajóča  
MESTNIK: pri gobcajóčih  
ORODNIK: z gobcajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: gobcajóči  
RODILNIK: gobcajóčih  
DAJALNIK: gobcajóčim  
TOŽILNIK: gobcajóče  
MESTNIK: pri gobcajóčih  
ORODNIK: z gobcajóčimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gobcajóča  
RODILNIK: gobcajóče  
DAJALNIK: gobcajóči  
TOŽILNIK: gobcajóčo  
MESTNIK: pri gobcajóči  
ORODNIK: z gobcajóčo  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobcajóči  
RODILNIK: gobcajóčih  
DAJALNIK: gobcajóčima  
TOŽILNIK: gobcajóči  
MESTNIK: pri gobcajóčih  
ORODNIK: z gobcajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: gobcajóče  
RODILNIK: gobcajóčih  
DAJALNIK: gobcajóčim  
TOŽILNIK: gobcajóče  
MESTNIK: pri gobcajóčih  
ORODNIK: z gobcajóčimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gobcajóče  
RODILNIK: gobcajóčega  
DAJALNIK: gobcajóčemu  
TOŽILNIK: gobcajóče  
MESTNIK: pri gobcajóčem  
ORODNIK: z gobcajóčim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobcajóči  
RODILNIK: gobcajóčih  
DAJALNIK: gobcajóčima  
TOŽILNIK: gobcajóči  
MESTNIK: pri gobcajóčih  
ORODNIK: z gobcajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: gobcajóča  
RODILNIK: gobcajóčih  
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DAJALNIK: gobcajóčim  
TOŽILNIK: gobcajóča  
MESTNIK: pri gobcajóčih  
ORODNIK: z gobcajóčimi  

DELEŽJE NA -aje: gobcáje  
glagolnik  

ednina  
IMENOVALNIK: gobcánje  
RODILNIK: gobcánja  
DAJALNIK: gobcánju  
TOŽILNIK: gobcánje  
MESTNIK: pri gobcánju  
ORODNIK: z gobcánjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobcánji  
RODILNIK: gobcánj  
DAJALNIK: gobcánjema  
TOŽILNIK: gobcánji  
MESTNIK: pri gobcánjih  
ORODNIK: z gobcánjema  

množina  
IMENOVALNIK: gobcánja  
RODILNIK: gobcánj  
DAJALNIK: gobcánjem  
TOŽILNIK: gobcánja  
MESTNIK: pri gobcánjih  
ORODNIK: z gobcánji  

  
TONEMSKO  

[gopcáti]  
IPA: [gɔpʦàːtí]  
NEDOLOČNIK: gobcáti  
NAMENILNIK: gobcȁt   
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: gobcȃm  
2. OSEBA: gobcȃš  
3. OSEBA: gobcȃ  

dvojina  
1. OSEBA: gobcȃva  
2. OSEBA: gobcȃta  
3. OSEBA: gobcȃta  

množina  
1. OSEBA: gobcȃmo  
2. OSEBA: gobcȃte  
3. OSEBA: gobcȃjo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: gobcȁj  
dvojina  

1. OSEBA: gobcȃjva  
2. OSEBA: gobcȃjta  

množina  
1. OSEBA: gobcȃjmo  
2. OSEBA: gobcȃjte  

deležnik na -l  

moški spol  
EDNINA: gobcȁl   
DVOJINA: gobcála  
MNOŽINA: gobcáli  

ženski spol  
EDNINA: gobcȃla  
DVOJINA: gobcáli  
MNOŽINA: gobcále  

srednji spol  
EDNINA: gobcálo  
DVOJINA: gobcáli  
MNOŽINA: gobcála  

deležnik na -č  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: gobcaj č tudi gobcaj č  
RODILNIK: gobcaj čega  
DAJALNIK: gobcaj čemu  
TOŽILNIK: gobcaj č tudi gobcaj č  

živo gobcaj čega  
MESTNIK: pri gobcaj čem  
ORODNIK: z gobcaj čim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobcaj ča  
RODILNIK: gobcaj čih  
DAJALNIK: gobcaj čima  
TOŽILNIK: gobcaj ča  
MESTNIK: pri gobcaj čih  
ORODNIK: z gobcaj čima  

množina  
IMENOVALNIK: gobcaj či  
RODILNIK: gobcaj čih  
DAJALNIK: gobcaj čim  
TOŽILNIK: gobcaj če  
MESTNIK: pri gobcaj čih  
ORODNIK: z gobcaj čimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gobcaj ča  
RODILNIK: gobcaj če  
DAJALNIK: gobcaj či  
TOŽILNIK: gobcaj čo  
MESTNIK: pri gobcaj či  
ORODNIK: z gobcaj čo  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobcaj či  
RODILNIK: gobcaj čih  
DAJALNIK: gobcaj čima  
TOŽILNIK: gobcaj či  
MESTNIK: pri gobcaj čih  
ORODNIK: z gobcaj čima  

množina  
IMENOVALNIK: gobcaj če  
RODILNIK: gobcaj čih  
DAJALNIK: gobcaj čim  
TOŽILNIK: gobcaj če  
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MESTNIK: pri gobcaj čih  
ORODNIK: z gobcaj čimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gobcaj če  
RODILNIK: gobcaj čega  
DAJALNIK: gobcaj čemu  
TOŽILNIK: gobcaj če  
MESTNIK: pri gobcaj čem  
ORODNIK: z gobcaj čim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobcaj či  
RODILNIK: gobcaj čih  
DAJALNIK: gobcaj čima  
TOŽILNIK: gobcaj či  
MESTNIK: pri gobcaj čih  
ORODNIK: z gobcaj čima  

množina  
IMENOVALNIK: gobcaj ča  
RODILNIK: gobcaj čih  
DAJALNIK: gobcaj čim  
TOŽILNIK: gobcaj ča  
MESTNIK: pri gobcaj čih  
ORODNIK: z gobcaj čimi  

DELEŽJE NA -aje: gobcȃje  
glagolnik  

ednina  
IMENOVALNIK: gobcȃnje  
RODILNIK: gobcȃnja  
DAJALNIK: gobcȃnju  
TOŽILNIK: gobcȃnje  
MESTNIK: pri gobcȃnju  
ORODNIK: z gobcȃnjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobcȃnji  
RODILNIK: gobcȃnj  
DAJALNIK: gobcȃnjema  
TOŽILNIK: gobcȃnji  
MESTNIK: pri gobcȃnjih  
ORODNIK: z gobcȃnjema  

množina  
IMENOVALNIK: gobcȃnja  
RODILNIK: gobcȃnj  
DAJALNIK: gobcȃnjem  
TOŽILNIK: gobcȃnja  
MESTNIK: pri gobcȃnjih  
ORODNIK: z gobcȃnji  

  
IZVOR  
↑gobec  
  

gobezdáč gobezdáča samostalnik moškega spola  

[gobezdáč]  
POMEN  

slabšalno kdor (rad) veliko govori, navadno 
vsebinsko prazno; SIN.: slabšalno gobezdalo  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Kar ni uspelo resnemu ekonomistu, bo tem bolj 
zagotovo spodletelo tem amaterskim gobezdačem, 
ki so sedaj na vrsti, da pokažejo, kaj znajo.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
▪ V času informacijske dobe prosperirajo gobezdači, 
ki znajo samo leporečiti in nič konkretnega narediti.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gobezdáč]  
IPA: [gɔbɛzˈdaːʧ]  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdáč  
RODILNIK: gobezdáča  
DAJALNIK: gobezdáču  
TOŽILNIK: gobezdáča  
MESTNIK: pri gobezdáču  
ORODNIK: z gobezdáčem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdáča  
RODILNIK: gobezdáčev  
DAJALNIK: gobezdáčema  
TOŽILNIK: gobezdáča  
MESTNIK: pri gobezdáčih  
ORODNIK: z gobezdáčema  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdáči  
RODILNIK: gobezdáčev  
DAJALNIK: gobezdáčem  
TOŽILNIK: gobezdáče  
MESTNIK: pri gobezdáčih  
ORODNIK: z gobezdáči  

  
TONEMSKO  

[gobezdáč]  
IPA: [gɔbɛzdàːʧ]  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdáč  
RODILNIK: gobezdáča  
DAJALNIK: gobezdáču  
TOŽILNIK: gobezdáča  
MESTNIK: pri gobezdáču  
ORODNIK: z gobezdáčem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdáča  
RODILNIK: gobezdáčev tudi gobezdȃčev  
DAJALNIK: gobezdáčema  
TOŽILNIK: gobezdáča  
MESTNIK: pri gobezdáčih tudi pri gobezdȃčih  
ORODNIK: z gobezdáčema  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdáči  
RODILNIK: gobezdáčev tudi gobezdȃčev  
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DAJALNIK: gobezdáčem  
TOŽILNIK: gobezdáče  
MESTNIK: pri gobezdáčih tudi pri gobezdȃčih  
ORODNIK: z gobezdáči tudi z gobezdȃči  

  
IZVOR  
↑gobezdati  
  

gobezdálo gobezdála samostalnik srednjega spola  

[gobezdálo]  
POMEN  

1. slabšalno kdor (rad) veliko govori, navadno 
vsebinsko prazno; SIN.: slabšalno gobezdač  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Je eno veliko gobezdalo in samo provokator.  
▪ V političnem prostoru je že dolgo pojem 
nevarnega, predvsem pa nesprejemljivega 
političnega gobezdala.  

▪▪▪   
▪ Označil ga je kot gobezdalo velikih kapitalskih 

mogotcev, ki so ga v veliki meri podpirali.  

2. slabšalno usta  
▪ Preden je odprl svoje gobezdalo, ga je zmotil hrup 

izza šanka.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gobezdálo]  
IPA: [gɔbɛzˈdaːlɔ]  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdálo  
RODILNIK: gobezdála  
DAJALNIK: gobezdálu  
TOŽILNIK: gobezdálo  
MESTNIK: pri gobezdálu  
ORODNIK: z gobezdálom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdáli  
RODILNIK: gobezdál  
DAJALNIK: gobezdáloma  
TOŽILNIK: gobezdáli  
MESTNIK: pri gobezdálih  
ORODNIK: z gobezdáloma  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdála  
RODILNIK: gobezdál  
DAJALNIK: gobezdálom  
TOŽILNIK: gobezdála  
MESTNIK: pri gobezdálih  
ORODNIK: z gobezdáli  

  
TONEMSKO  

[gobezdálo]  
IPA: [gɔbɛzdàːl ]  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdálo  

RODILNIK: gobezdála  
DAJALNIK: gobezdálu  
TOŽILNIK: gobezdálo  
MESTNIK: pri gobezdálu  
ORODNIK: z gobezdálom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdáli in gobezdȃli  
RODILNIK: gobezdȃl  
DAJALNIK: gobezdáloma in gobezdȃloma  
TOŽILNIK: gobezdáli in gobezdȃli  
MESTNIK: pri gobezdȃlih  
ORODNIK: z gobezdáloma in z gobezdȃloma  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdȃla  
RODILNIK: gobezdȃl  
DAJALNIK: gobezdȃlom  
TOŽILNIK: gobezdȃla  
MESTNIK: pri gobezdȃlih  
ORODNIK: z gobezdȃli  

  
IZVOR  
↑gobezdati  
  

gobezdánje gobezdánja samostalnik srednjega spola  

[gobezdánje]  
POMEN  

slabšalno govorjenje, navadno prekomerno, 
vsebinsko prazno; SIN.: slabšalno gobcanje  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Prirojeno ti je osladno gobezdanje in neomejeno 
obljubljanje stvari, ki jih ljudje radi slišijo.  

▪▪▪   
▪ Štejejo samo dejanja, ne pa gobezdanje.  
▪ Le še od daleč mi je nekaj dopovedoval, da me bo 
že še dobil, potem pa mu je še za gobezdanje 
zmanjkalo poguma.  
▪ V opisovanju svojih zgodb niti enkrat ne zaide v 
gobezdanje.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gobezdánje]  
IPA: [gɔbɛzˈdaːnjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdánje  
RODILNIK: gobezdánja  
DAJALNIK: gobezdánju  
TOŽILNIK: gobezdánje  
MESTNIK: pri gobezdánju  
ORODNIK: z gobezdánjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdánji  
RODILNIK: gobezdánj  
DAJALNIK: gobezdánjema  
TOŽILNIK: gobezdánji  
MESTNIK: pri gobezdánjih  
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ORODNIK: z gobezdánjema  
množina  

IMENOVALNIK: gobezdánja  
RODILNIK: gobezdánj  
DAJALNIK: gobezdánjem  
TOŽILNIK: gobezdánja  
MESTNIK: pri gobezdánjih  
ORODNIK: z gobezdánji  

  
TONEMSKO  

[gobezdȃnje]  
IPA: [gɔbɛzdáːnj ]  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdȃnje  
RODILNIK: gobezdȃnja  
DAJALNIK: gobezdȃnju  
TOŽILNIK: gobezdȃnje  
MESTNIK: pri gobezdȃnju  
ORODNIK: z gobezdȃnjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdȃnji  
RODILNIK: gobezdȃnj  
DAJALNIK: gobezdȃnjema  
TOŽILNIK: gobezdȃnji  
MESTNIK: pri gobezdȃnjih  
ORODNIK: z gobezdȃnjema  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdȃnja  
RODILNIK: gobezdȃnj  
DAJALNIK: gobezdȃnjem  
TOŽILNIK: gobezdȃnja  
MESTNIK: pri gobezdȃnjih  
ORODNIK: z gobezdȃnji  

  
IZVOR  
↑gobezdati  
  

gobezdáti gobezdám nedovršni glagol  

[gobezdáti]  
POMEN  

slabšalno govoriti, navadno prekomerno, vsebinsko 
prazno, predrzno; SIN.: slabšalno gobcati  
⏵ glag. + glag. v nedoločniku  

nehati, začeti gobezdati  
▪ Kako si drzneš gobezdati o nečem, o čemer nimaš 
pojma?  
▪ Nehaj gobezdati!  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
gobezdati neumnosti  
▪ Pijača jih je že povsem prepojila, saj so gobezdali 
same neumnosti.  

▪▪▪   
▪ Po cele dneve buljim v televizijo, surfam po 
internetu in gobezdam po mobilcu, namesto da bi se 

učil.  
  

IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gobezdáti]  
IPA: [gɔbɛzˈdaːti]  
NEDOLOČNIK: gobezdáti  
NAMENILNIK: gobezdàt  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: gobezdám  
2. OSEBA: gobezdáš  
3. OSEBA: gobezdá  

dvojina  
1. OSEBA: gobezdáva  
2. OSEBA: gobezdáta  
3. OSEBA: gobezdáta  

množina  
1. OSEBA: gobezdámo  
2. OSEBA: gobezdáte  
3. OSEBA: gobezdájo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: gobezdàj  
dvojina  

1. OSEBA: gobezdájva  
2. OSEBA: gobezdájta  

množina  
1. OSEBA: gobezdájmo  
2. OSEBA: gobezdájte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: gobezdàl  
DVOJINA: gobezdála  
MNOŽINA: gobezdáli  

ženski spol  
EDNINA: gobezdála  
DVOJINA: gobezdáli  
MNOŽINA: gobezdále  

srednji spol  
EDNINA: gobezdálo  
DVOJINA: gobezdáli  
MNOŽINA: gobezdála  

deležnik na -č  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: gobezdajóč  
RODILNIK: gobezdajóčega  
DAJALNIK: gobezdajóčemu  
TOŽILNIK: gobezdajóč  

živo gobezdajóčega  
MESTNIK: pri gobezdajóčem  
ORODNIK: z gobezdajóčim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdajóča  
RODILNIK: gobezdajóčih  
DAJALNIK: gobezdajóčima  
TOŽILNIK: gobezdajóča  
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MESTNIK: pri gobezdajóčih  
ORODNIK: z gobezdajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdajóči  
RODILNIK: gobezdajóčih  
DAJALNIK: gobezdajóčim  
TOŽILNIK: gobezdajóče  
MESTNIK: pri gobezdajóčih  
ORODNIK: z gobezdajóčimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdajóča  
RODILNIK: gobezdajóče  
DAJALNIK: gobezdajóči  
TOŽILNIK: gobezdajóčo  
MESTNIK: pri gobezdajóči  
ORODNIK: z gobezdajóčo  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdajóči  
RODILNIK: gobezdajóčih  
DAJALNIK: gobezdajóčima  
TOŽILNIK: gobezdajóči  
MESTNIK: pri gobezdajóčih  
ORODNIK: z gobezdajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdajóče  
RODILNIK: gobezdajóčih  
DAJALNIK: gobezdajóčim  
TOŽILNIK: gobezdajóče  
MESTNIK: pri gobezdajóčih  
ORODNIK: z gobezdajóčimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdajóče  
RODILNIK: gobezdajóčega  
DAJALNIK: gobezdajóčemu  
TOŽILNIK: gobezdajóče  
MESTNIK: pri gobezdajóčem  
ORODNIK: z gobezdajóčim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdajóči  
RODILNIK: gobezdajóčih  
DAJALNIK: gobezdajóčima  
TOŽILNIK: gobezdajóči  
MESTNIK: pri gobezdajóčih  
ORODNIK: z gobezdajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdajóča  
RODILNIK: gobezdajóčih  
DAJALNIK: gobezdajóčim  
TOŽILNIK: gobezdajóča  
MESTNIK: pri gobezdajóčih  
ORODNIK: z gobezdajóčimi  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  

IMENOVALNIK: gobezdán  
RODILNIK: gobezdánega  
DAJALNIK: gobezdánemu  
TOŽILNIK: gobezdán  

živo gobezdánega  
MESTNIK: pri gobezdánem  
ORODNIK: z gobezdánim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdána  
RODILNIK: gobezdánih  
DAJALNIK: gobezdánima  
TOŽILNIK: gobezdána  
MESTNIK: pri gobezdánih  
ORODNIK: z gobezdánima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdáni  
RODILNIK: gobezdánih  
DAJALNIK: gobezdánim  
TOŽILNIK: gobezdáne  
MESTNIK: pri gobezdánih  
ORODNIK: z gobezdánimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdána  
RODILNIK: gobezdáne  
DAJALNIK: gobezdáni  
TOŽILNIK: gobezdáno  
MESTNIK: pri gobezdáni  
ORODNIK: z gobezdáno  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdáni  
RODILNIK: gobezdánih  
DAJALNIK: gobezdánima  
TOŽILNIK: gobezdáni  
MESTNIK: pri gobezdánih  
ORODNIK: z gobezdánima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdáne  
RODILNIK: gobezdánih  
DAJALNIK: gobezdánim  
TOŽILNIK: gobezdáne  
MESTNIK: pri gobezdánih  
ORODNIK: z gobezdánimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdáno  
RODILNIK: gobezdánega  
DAJALNIK: gobezdánemu  
TOŽILNIK: gobezdáno  
MESTNIK: pri gobezdánem  
ORODNIK: z gobezdánim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdáni  
RODILNIK: gobezdánih  
DAJALNIK: gobezdánima  
TOŽILNIK: gobezdáni  
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MESTNIK: pri gobezdánih  
ORODNIK: z gobezdánima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdána  
RODILNIK: gobezdánih  
DAJALNIK: gobezdánim  
TOŽILNIK: gobezdána  
MESTNIK: pri gobezdánih  
ORODNIK: z gobezdánimi  

DELEŽJE NA -aje: gobezdáje  
glagolnik  

ednina  
IMENOVALNIK: gobezdánje  
RODILNIK: gobezdánja  
DAJALNIK: gobezdánju  
TOŽILNIK: gobezdánje  
MESTNIK: pri gobezdánju  
ORODNIK: z gobezdánjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdánji  
RODILNIK: gobezdánj  
DAJALNIK: gobezdánjema  
TOŽILNIK: gobezdánji  
MESTNIK: pri gobezdánjih  
ORODNIK: z gobezdánjema  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdánja  
RODILNIK: gobezdánj  
DAJALNIK: gobezdánjem  
TOŽILNIK: gobezdánja  
MESTNIK: pri gobezdánjih  
ORODNIK: z gobezdánji  

  
TONEMSKO  

[gobezdáti]  
IPA: [gɔbɛzdàːtí]  
NEDOLOČNIK: gobezdáti  
NAMENILNIK: gobezdȁt  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: gobezdȃm  
2. OSEBA: gobezdȃš  
3. OSEBA: gobezdȃ  

dvojina  
1. OSEBA: gobezdȃva  
2. OSEBA: gobezdȃta  
3. OSEBA: gobezdȃta  

množina  
1. OSEBA: gobezdȃmo  
2. OSEBA: gobezdȃte  
3. OSEBA: gobezdȃjo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: gobezdȁj  
dvojina  

1. OSEBA: gobezdȃjva  

2. OSEBA: gobezdȃjta  
množina  

1. OSEBA: gobezdȃjmo  
2. OSEBA: gobezdȃjte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: gobezdȁl  
DVOJINA: gobezdála  
MNOŽINA: gobezdáli  

ženski spol  
EDNINA: gobezdȃla  
DVOJINA: gobezdáli  
MNOŽINA: gobezdále  

srednji spol  
EDNINA: gobezdálo  
DVOJINA: gobezdáli  
MNOŽINA: gobezdála  

deležnik na -č  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: gobezdaj č tudi gobezdaj č  
RODILNIK: gobezdaj čega  
DAJALNIK: gobezdaj čemu  
TOŽILNIK: gobezdaj č tudi gobezdaj č  

živo gobezdaj čega  
MESTNIK: pri gobezdaj čem  
ORODNIK: z gobezdaj čim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdaj ča  
RODILNIK: gobezdaj čih  
DAJALNIK: gobezdaj čima  
TOŽILNIK: gobezdaj ča  
MESTNIK: pri gobezdaj čih  
ORODNIK: z gobezdaj čima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdaj či  
RODILNIK: gobezdaj čih  
DAJALNIK: gobezdaj čim  
TOŽILNIK: gobezdaj če  
MESTNIK: pri gobezdaj čih  
ORODNIK: z gobezdaj čimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdaj ča  
RODILNIK: gobezdaj če  
DAJALNIK: gobezdaj či  
TOŽILNIK: gobezdaj čo  
MESTNIK: pri gobezdaj či  
ORODNIK: z gobezdaj čo  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdaj či  
RODILNIK: gobezdaj čih  
DAJALNIK: gobezdaj čima  
TOŽILNIK: gobezdaj či  
MESTNIK: pri gobezdaj čih  
ORODNIK: z gobezdaj čima  
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množina  
IMENOVALNIK: gobezdaj če  
RODILNIK: gobezdaj čih  
DAJALNIK: gobezdaj čim  
TOŽILNIK: gobezdaj če  
MESTNIK: pri gobezdaj čih  
ORODNIK: z gobezdaj čimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdaj če  
RODILNIK: gobezdaj čega  
DAJALNIK: gobezdaj čemu  
TOŽILNIK: gobezdaj če  
MESTNIK: pri gobezdaj čem  
ORODNIK: z gobezdaj čim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdaj či  
RODILNIK: gobezdaj čih  
DAJALNIK: gobezdaj čima  
TOŽILNIK: gobezdaj či  
MESTNIK: pri gobezdaj čih  
ORODNIK: z gobezdaj čima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdaj ča  
RODILNIK: gobezdaj čih  
DAJALNIK: gobezdaj čim  
TOŽILNIK: gobezdaj ča  
MESTNIK: pri gobezdaj čih  
ORODNIK: z gobezdaj čimi  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: gobezdán  
RODILNIK: gobezdánega  
DAJALNIK: gobezdánemu  
TOŽILNIK: gobezdán  

živo gobezdánega  
MESTNIK: pri gobezdánem  
ORODNIK: z gobezdánim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdána  
RODILNIK: gobezdánih  
DAJALNIK: gobezdánima  
TOŽILNIK: gobezdána  
MESTNIK: pri gobezdánih  
ORODNIK: z gobezdánima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdáni  
RODILNIK: gobezdánih  
DAJALNIK: gobezdánim  
TOŽILNIK: gobezdáne  
MESTNIK: pri gobezdánih  
ORODNIK: z gobezdánimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdána  

RODILNIK: gobezdáne  
DAJALNIK: gobezdáni  
TOŽILNIK: gobezdáno  
MESTNIK: pri gobezdáni  
ORODNIK: z gobezdáno  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdáni  
RODILNIK: gobezdánih  
DAJALNIK: gobezdánima  
TOŽILNIK: gobezdáni  
MESTNIK: pri gobezdánih  
ORODNIK: z gobezdánima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdáne  
RODILNIK: gobezdánih  
DAJALNIK: gobezdánim  
TOŽILNIK: gobezdáne  
MESTNIK: pri gobezdánih  
ORODNIK: z gobezdánimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdáno  
RODILNIK: gobezdánega  
DAJALNIK: gobezdánemu  
TOŽILNIK: gobezdáno  
MESTNIK: pri gobezdánem  
ORODNIK: z gobezdánim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdáni  
RODILNIK: gobezdánih  
DAJALNIK: gobezdánima  
TOŽILNIK: gobezdáni  
MESTNIK: pri gobezdánih  
ORODNIK: z gobezdánima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdána  
RODILNIK: gobezdánih  
DAJALNIK: gobezdánim  
TOŽILNIK: gobezdána  
MESTNIK: pri gobezdánih  
ORODNIK: z gobezdánimi  

DELEŽJE NA -aje: gobezdȃje  
glagolnik  

ednina  
IMENOVALNIK: gobezdȃnje  
RODILNIK: gobezdȃnja  
DAJALNIK: gobezdȃnju  
TOŽILNIK: gobezdȃnje  
MESTNIK: pri gobezdȃnju  
ORODNIK: z gobezdȃnjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdȃnji  
RODILNIK: gobezdȃnj  
DAJALNIK: gobezdȃnjema  
TOŽILNIK: gobezdȃnji  
MESTNIK: pri gobezdȃnjih  
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ORODNIK: z gobezdȃnjema  
množina  

IMENOVALNIK: gobezdȃnja  
RODILNIK: gobezdȃnj  
DAJALNIK: gobezdȃnjem  
TOŽILNIK: gobezdȃnja  
MESTNIK: pri gobezdȃnjih  
ORODNIK: z gobezdȃnji  

  
IZVOR  
verjetno iz ↑gobec  
  

gobezdàv gobezdáva gobezdávo pridevnik  

[gobezdà  gobezdáva gobezdávo]  
POMEN  

1. slabšalno ki (rad) veliko govori, navadno 
vsebinsko prazno  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Vsemu svetu je dal vedeti, da je skromen in plah, 
v resnici pa je gobezdav narcis.  
▪ Bila je najbolj gobezdavo bitje, kar jih je poznal.  

1.1. slabšalno ki kaže, izraža tako govorjenje  
▪ Njihov gobezdavi diskurz je v nasprotju z zlagano 
moralo in purističnimi načeli šele zdaj naletel na 
plodna tla.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gobezdà  gobezdáva gobezdávo]  
IPA: [gɔbɛzˈdau gɔbɛzˈdaːʋa gɔbɛzˈdaːʋɔ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdàv  
določno gobezdávi  

RODILNIK: gobezdávega  
DAJALNIK: gobezdávemu  
TOŽILNIK: gobezdàv  

določno gobezdávi  
živo gobezdávega  

MESTNIK: pri gobezdávem  
ORODNIK: z gobezdávim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdáva  
RODILNIK: gobezdávih  
DAJALNIK: gobezdávima  
TOŽILNIK: gobezdáva  
MESTNIK: pri gobezdávih  
ORODNIK: z gobezdávima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdávi  
RODILNIK: gobezdávih  
DAJALNIK: gobezdávim  
TOŽILNIK: gobezdáve  
MESTNIK: pri gobezdávih  

ORODNIK: z gobezdávimi  
ženski spol  

ednina  
IMENOVALNIK: gobezdáva  
RODILNIK: gobezdáve  
DAJALNIK: gobezdávi  
TOŽILNIK: gobezdávo  
MESTNIK: pri gobezdávi  
ORODNIK: z gobezdávo  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdávi  
RODILNIK: gobezdávih  
DAJALNIK: gobezdávima  
TOŽILNIK: gobezdávi  
MESTNIK: pri gobezdávih  
ORODNIK: z gobezdávima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdáve  
RODILNIK: gobezdávih  
DAJALNIK: gobezdávim  
TOŽILNIK: gobezdáve  
MESTNIK: pri gobezdávih  
ORODNIK: z gobezdávimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdávo  
RODILNIK: gobezdávega  
DAJALNIK: gobezdávemu  
TOŽILNIK: gobezdávo  
MESTNIK: pri gobezdávem  
ORODNIK: z gobezdávim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdávi  
RODILNIK: gobezdávih  
DAJALNIK: gobezdávima  
TOŽILNIK: gobezdávi  
MESTNIK: pri gobezdávih  
ORODNIK: z gobezdávima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdáva  
RODILNIK: gobezdávih  
DAJALNIK: gobezdávim  
TOŽILNIK: gobezdáva  
MESTNIK: pri gobezdávih  
ORODNIK: z gobezdávimi  

PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: bòlj gobezdàv  
ženski spol  

EDNINA: bòlj gobezdáva  
srednji spol  

EDNINA: bòlj gobezdávo  
PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  

moški spol  
EDNINA: nàjbolj in nájbolj gobezdàv  

ženski spol  
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EDNINA: nàjbolj in nájbolj gobezdáva  
srednji spol  

EDNINA: nàjbolj in nájbolj gobezdávo  
  
TONEMSKO  

[gobezdȁ  gobezdáva gobezdávo]  
IPA: [gɔbɛzdáu gɔbɛzdàːʋá gɔbɛzdàːʋ ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdȁv  
določno gobezdávi  

RODILNIK: gobezdávega  
DAJALNIK: gobezdávemu  
TOŽILNIK: gobezdȁv  

določno gobezdávi  
živo gobezdávega  

MESTNIK: pri gobezdávem  
ORODNIK: z gobezdávim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdáva  
RODILNIK: gobezdávih  
DAJALNIK: gobezdávima  
TOŽILNIK: gobezdáva  
MESTNIK: pri gobezdávih  
ORODNIK: z gobezdávima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdávi  
RODILNIK: gobezdávih  
DAJALNIK: gobezdávim  
TOŽILNIK: gobezdáve  
MESTNIK: pri gobezdávih  
ORODNIK: z gobezdávimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gobezdáva  
RODILNIK: gobezdáve  
DAJALNIK: gobezdávi  
TOŽILNIK: gobezdávo  
MESTNIK: pri gobezdávi  
ORODNIK: z gobezdávo  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdávi  
RODILNIK: gobezdávih  
DAJALNIK: gobezdávima  
TOŽILNIK: gobezdávi  
MESTNIK: pri gobezdávih  
ORODNIK: z gobezdávima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdáve  
RODILNIK: gobezdávih  
DAJALNIK: gobezdávim  
TOŽILNIK: gobezdáve  
MESTNIK: pri gobezdávih  
ORODNIK: z gobezdávimi  

srednji spol  

ednina  
IMENOVALNIK: gobezdávo  
RODILNIK: gobezdávega  
DAJALNIK: gobezdávemu  
TOŽILNIK: gobezdávo  
MESTNIK: pri gobezdávem  
ORODNIK: z gobezdávim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gobezdávi  
RODILNIK: gobezdávih  
DAJALNIK: gobezdávima  
TOŽILNIK: gobezdávi  
MESTNIK: pri gobezdávih  
ORODNIK: z gobezdávima  

množina  
IMENOVALNIK: gobezdáva  
RODILNIK: gobezdávih  
DAJALNIK: gobezdávim  
TOŽILNIK: gobezdáva  
MESTNIK: pri gobezdávih  
ORODNIK: z gobezdávimi  

PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: bȍlj gobezdȁv  
ženski spol  

EDNINA: bȍlj gobezdáva  
srednji spol  

EDNINA: bȍlj gobezdávo  
PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  

moški spol  
EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj gobezdȁv  

ženski spol  
EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj gobezdáva  

srednji spol  
EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj gobezdávo  

  
IZVOR  
↑gobezdati  
  

godálo godála samostalnik srednjega spola  

[godálo]  
POMEN  

1. navadno v množini glasbilo s strunami, na katero se 
igra z lokom  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

izdelovalec godal | zvok godal  
▪ Italijansko mesto Cremona je postalo sredi 

16. stoletja znano središče izdelovalcev godal.  
⏵ sam. beseda + za + sam. beseda v tožilniku  

sonatina, suita za godala  
▪ Njegov instrumentalni opus je tudi v komorni 
ustvarjalnosti bogat s skladbami za godala.  

▪▪▪   
▪ V simfoničnem orkestru so zastopane vse 
inštrumentalne skupine: godala, pihala, trobila, 
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tolkala, brenkala (harfa) in po potrebi še inštrumenti s 
tipkami.  

1.1. igranje tega glasbila  
⏵ sam. beseda + za + sam. beseda v tožilniku  

▪ Ponovno sta oživela mladinski pihalni orkester in 
oddelek baleta, večja pa je tudi zasedenost na 

oddelku za godala.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[godálo]  
IPA: [gɔˈdaːlɔ]  
ednina  

IMENOVALNIK: godálo  
RODILNIK: godála  
DAJALNIK: godálu  
TOŽILNIK: godálo  
MESTNIK: pri godálu  
ORODNIK: z godálom  

dvojina  
IMENOVALNIK: godáli  
RODILNIK: godál  
DAJALNIK: godáloma  
TOŽILNIK: godáli  
MESTNIK: pri godálih  
ORODNIK: z godáloma  

množina  
IMENOVALNIK: godála  
RODILNIK: godál  
DAJALNIK: godálom  
TOŽILNIK: godála  
MESTNIK: pri godálih  
ORODNIK: z godáli  

  
TONEMSKO  

[godálo]  
IPA: [gɔdàːl ]  
ednina  

IMENOVALNIK: godálo  
RODILNIK: godála  
DAJALNIK: godálu  
TOŽILNIK: godálo  
MESTNIK: pri godálu  
ORODNIK: z godálom  

dvojina  
IMENOVALNIK: godáli in godȃli  
RODILNIK: godȃl  
DAJALNIK: godáloma in godȃloma  
TOŽILNIK: godáli in godȃli  
MESTNIK: pri godȃlih  
ORODNIK: z godáloma in z godȃloma  

množina  
IMENOVALNIK: godȃla  
RODILNIK: godȃl  
DAJALNIK: godȃlom  
TOŽILNIK: godȃla  

MESTNIK: pri godȃlih  
ORODNIK: z godȃli  

  
IZVOR  
↑gosti  
  

gójzar gójzarja; tudi gójzer samostalnik moškega spola  

[gójzar]  
POMEN  

navadno v množini, knjižno pogovorno višji, trpežen čevelj z 
rebrastim gumijastim podplatom, zlasti za hojo 
po hribih  
▪ Sestavni del osebne opreme vsakega obiskovalca 

gora so gojzarji in nahrbtnik.  
▪ Za visokogorje so še vedno najprimernejši gojzarji, 
saj zaščitijo gležnje in prste pred morebitnimi 

poškodbami.  
▪ Prsti kar bolijo od mraza in le stežka se prepričam, 
da snamem rokavice, ko je treba zavezati gojzarje in 
natakniti gamaše.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gójzar]  
IPA: [ˈgoːizaɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: gójzar  
RODILNIK: gójzarja  
DAJALNIK: gójzarju  
TOŽILNIK: gójzar  
MESTNIK: pri gójzarju  
ORODNIK: z gójzarjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gójzarja  
RODILNIK: gójzarjev  
DAJALNIK: gójzarjema  
TOŽILNIK: gójzarja  
MESTNIK: pri gójzarjih  
ORODNIK: z gójzarjema  

množina  
IMENOVALNIK: gójzarji  
RODILNIK: gójzarjev  
DAJALNIK: gójzarjem  
TOŽILNIK: gójzarje  
MESTNIK: pri gójzarjih  
ORODNIK: z gójzarji  

  
TONEMSKO  

[g jzar]  
IPA: [gòːizáɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: g jzar  
RODILNIK: g jzarja  
DAJALNIK: g jzarju  
TOŽILNIK: g jzar  
MESTNIK: pri g jzarju  
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ORODNIK: z g jzarjem  
dvojina  

IMENOVALNIK: g jzarja  
RODILNIK: g jzarjev  
DAJALNIK: g jzarjema  
TOŽILNIK: g jzarja  
MESTNIK: pri g jzarjih  
ORODNIK: z g jzarjema  

množina  
IMENOVALNIK: g jzarji  
RODILNIK: g jzarjev  
DAJALNIK: g jzarjem  
TOŽILNIK: g jzarje  
MESTNIK: pri g jzarjih  
ORODNIK: z g jzarji  

  
IZVOR  
prevzeto iz avstr. nem. Goiserer, po krajevnem 
imenu Bad Goisern v Avstriji  
  

gójzer gójzerja; glej gójzar samostalnik moškega spola  

[gójzer]  
POMEN  

navadno v množini, knjižno pogovorno višji, trpežen čevelj z 
rebrastim gumijastim podplatom, zlasti za hojo 
po hribih  
▪ Vzamem nahrbtnik, nataknem si gojzerje in se 

odpravim na krajši pohod.  
▪ Klini so bili pokriti z ledom in snegom in nevarno je 

drselo pod gojzerji.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gójzer]  
IPA: [ˈgoːizɛɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: gójzer  
RODILNIK: gójzerja  
DAJALNIK: gójzerju  
TOŽILNIK: gójzer  
MESTNIK: pri gójzerju  
ORODNIK: z gójzerjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gójzerja  
RODILNIK: gójzerjev  
DAJALNIK: gójzerjema  
TOŽILNIK: gójzerja  
MESTNIK: pri gójzerjih  
ORODNIK: z gójzerjema  

množina  
IMENOVALNIK: gójzerji  
RODILNIK: gójzerjev  
DAJALNIK: gójzerjem  
TOŽILNIK: gójzerje  
MESTNIK: pri gójzerjih  
ORODNIK: z gójzerji  

  
TONEMSKO  

[g jzer]  
IPA: [gòːiz ɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: g jzer  
RODILNIK: g jzerja  
DAJALNIK: g jzerju  
TOŽILNIK: g jzer  
MESTNIK: pri g jzerju  
ORODNIK: z g jzerjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: g jzerja  
RODILNIK: g jzerjev  
DAJALNIK: g jzerjema  
TOŽILNIK: g jzerja  
MESTNIK: pri g jzerjih  
ORODNIK: z g jzerjema  

množina  
IMENOVALNIK: g jzerji  
RODILNIK: g jzerjev  
DAJALNIK: g jzerjem  
TOŽILNIK: g jzerje  
MESTNIK: pri g jzerjih  
ORODNIK: z g jzerji  

  
IZVOR  
↑gojzar  
  

gókart gókarta samostalnik moškega spola  

[gókart]  
POMEN  

1. manjši, lažji dirkalni avtomobil brez karoserije  
⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  

dirka, tekma z gokarti | vožnja z gokartom  
▪ Tekmovalci se bodo pomerili v spretnosti vožnje z 
gokarti.  
▪ Pripravljali so se na nedeljsko tekmo z gokarti.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
n-kubični gokart  
▪ S sedmimi leti se je prvič usedel v 60-kubični 

gokart.  
▪ Razlika med bencinskimi in električnimi gokarti ni 
velika.  

▪▪▪   
▪ Zabaval se je s tenisom in vožnjami gokarta.  

1.1. šport, pri katerem se dirka s takimi 
avtomobili  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Korenine dvoranskega gokarta so v Nemčiji.  
⏵ sam. beseda + v + sam. beseda v mestniku  

▪ Po 15 letih tekmovanja v gokartu je začel 
tekmovati na avtomobilskih dirkah.  

2. kot pridevnik ki je v zvezi z gokartom 1., 1.1.  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + sam. beseda  
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gokart steza  
▪ Odprli so novo in po prvih odzivih sodeč najboljšo 

gokart progo.  
▪ Na koncu bodo učenci lahko spoznali še varno 
vožnjo z gokart vozili.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gókart]  
IPA: [ˈgoːkaɾt]  
ednina  

IMENOVALNIK: gókart  
RODILNIK: gókarta  
DAJALNIK: gókartu  
TOŽILNIK: gókart  
MESTNIK: pri gókartu  
ORODNIK: z gókartom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gókarta  
RODILNIK: gókartov  
DAJALNIK: gókartoma  
TOŽILNIK: gókarta  
MESTNIK: pri gókartih  
ORODNIK: z gókartoma  

množina  
IMENOVALNIK: gókarti  
RODILNIK: gókarov  
DAJALNIK: gókartom  
TOŽILNIK: gókarte  
MESTNIK: pri gókartih  
ORODNIK: z gókarti  

  
TONEMSKO  

[g kart]  
IPA: [góːkàɾt]  
ednina  

IMENOVALNIK: g kart  
RODILNIK: g karta  
DAJALNIK: g kartu  
TOŽILNIK: g kart  
MESTNIK: pri g kartu  
ORODNIK: z g kartom  

dvojina  
IMENOVALNIK: g karta  
RODILNIK: g kartov  
DAJALNIK: g kartoma  
TOŽILNIK: g karta  
MESTNIK: pri g kartih  
ORODNIK: z g kartoma  

množina  
IMENOVALNIK: g karti  
RODILNIK: g karov  
DAJALNIK: g kartom  
TOŽILNIK: g karte  
MESTNIK: pri g kartih  
ORODNIK: z g karti  

  
IZVOR  
prevzeto iz angl. go-cart, prvotneje ‛lahka kočija, 
ciza’ in ‛hojica’, iz go ‛iti, hoditi’ + cart ‛voziček’  
  

golén goléni samostalnik ženskega spola  

[golén]  
POMEN  

1. del noge med kolenom in gležnjem  
⏵ sam. beseda + na + sam. beseda v mestniku  

koža na goleni | rana, razjeda na goleni  
▪ Če ekcem zanemarimo, bolezen napreduje in koža 

na goleni se vname.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

KATERI del, KATERA stran goleni | koža, mišice goleni  
▪ Ker stopalni lok pomagajo vzdrževati tudi mišice 
goleni, se občasno bolečina razširi tudi na zunanjo 

stran goleni.  
⏵ glag. + v + sam. beseda v tožilniku  

▪ Deblo se je skotalilo po pobočju in ga zadelo v 
golen.  

⏵ priredna zveza  
golen in gleženj, golen in koleno  
▪ Z vzravnanim hrbtom se usedite na stol brez 
naslonjala. Noge so v širini bokov, golen in stegno 
tvorita pravi kot.  

▪▪▪   
▪ Nenadoma je začutila žgočo bolečino v desni goleni.  
▪ V smučarskem taboru se pripravljajo na uporabo 

novih ščitnikov za goleni.  

1.1. kost na notranji strani tega dela noge; SIN.: 

golenica  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

desna, leva golen | zlomljena golen  
▪ Kolesar je padel po vozišču in si zlomil levo 
golen.  
▪ Z operativnim posegom so mu odstranili eno od 
kovinskih ploščic, s katero so prej utrdili zlomljeno 
golen.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
poškodovati, zlomiti (si) golen  
▪ Pri padcu si je zlomil golen.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
poškodba, zlom goleni  
▪ Pri smučarjih beležijo predvsem zlome goleni in 
poškodbe kolenskih vezi.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[golén]  
IPA: [gɔˈleːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: golén  
RODILNIK: goléni  
DAJALNIK: goléni  
TOŽILNIK: golén  
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MESTNIK: pri goléni  
ORODNIK: z golénjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: goléni  
RODILNIK: goléni  
DAJALNIK: golénma tudi golénima  
TOŽILNIK: goléni  
MESTNIK: pri golénih  
ORODNIK: z golénma tudi z golénima  

množina  
IMENOVALNIK: goléni  
RODILNIK: goléni  
DAJALNIK: golénim  
TOŽILNIK: goléni  
MESTNIK: pri golénih  
ORODNIK: z golénmi  

  
TONEMSKO  

[gol n]  
IPA: [gɔléːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: gol n  
RODILNIK: gol ni  
DAJALNIK: gol ni  
TOŽILNIK: gol n  
MESTNIK: pri gol ni  
ORODNIK: z gol njo  

dvojina  
IMENOVALNIK: gol ni  
RODILNIK: gol ni  
DAJALNIK: gol nma tudi gol nima  
TOŽILNIK: gol ni  
MESTNIK: pri gol nih  
ORODNIK: z gol nma tudi z gol nima  

množina  
IMENOVALNIK: gol ni  
RODILNIK: gol ni  
DAJALNIK: gol nim  
TOŽILNIK: gol ni  
MESTNIK: pri gol nih  
ORODNIK: z gol nmi  

  
IZVOR  
= stcslov. golěnь, hrv. gȍlijen, srb. gȍlēn, rus. 
gólenь, češ. holeň < pslov. *golěnь in *golenь, 
verjetno iz ↑gol, prvotno torej *‛goli, neoblečeni del 

noge’  
  

golénski golénska golénsko pridevnik  

[golénski]  
POMEN  

1. ki je v zvezi z golenjo 1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

golenska razjeda | golenske arterije, mišice, vene  

▪ Zadnjo skupino golenskih mišic, ki iztezajo stopalo, 
sestavljata predvsem dvoglava in velika mečna 
mišica.  
▪ Glavni zaplet pri krčnih žilah je golenska razjeda 
zaradi okvarjenih zaklopk na podkožnih venah.  

1.1. ki je namenjen za zaščito goleni 1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

golenski ščitniki  
▪ Nad čevlji se bleščijo trdi golenski ščitniki.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[golénski]  
IPA: [gɔˈleːnski]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: golénski  
RODILNIK: golénskega  
DAJALNIK: golénskemu  
TOŽILNIK: golénski  

živo golénskega  
MESTNIK: pri golénskem  
ORODNIK: z golénskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: golénska  
RODILNIK: golénskih  
DAJALNIK: golénskima  
TOŽILNIK: golénska  
MESTNIK: pri golénskih  
ORODNIK: z golénskima  

množina  
IMENOVALNIK: golénski  
RODILNIK: golénskih  
DAJALNIK: golénskim  
TOŽILNIK: golénske  
MESTNIK: pri golénskih  
ORODNIK: z golénskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: golénska  
RODILNIK: golénske  
DAJALNIK: golénski  
TOŽILNIK: golénsko  
MESTNIK: pri golénski  
ORODNIK: z golénsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: golénski  
RODILNIK: golénskih  
DAJALNIK: golénskima  
TOŽILNIK: golénski  
MESTNIK: pri golénskih  
ORODNIK: z golénskima  

množina  
IMENOVALNIK: golénske  
RODILNIK: golénskih  
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DAJALNIK: golénskim  
TOŽILNIK: golénske  
MESTNIK: pri golénskih  
ORODNIK: z golénskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: golénsko  
RODILNIK: golénskega  
DAJALNIK: golénskemu  
TOŽILNIK: golénsko  
MESTNIK: pri golénskem  
ORODNIK: z golénskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: golénski  
RODILNIK: golénskih  
DAJALNIK: golénskima  
TOŽILNIK: golénski  
MESTNIK: pri golénskih  
ORODNIK: z golénskima  

množina  
IMENOVALNIK: golénska  
RODILNIK: golénskih  
DAJALNIK: golénskim  
TOŽILNIK: golénska  
MESTNIK: pri golénskih  
ORODNIK: z golénskimi  

  
TONEMSKO  

[gol nski]  
IPA: [gɔléːnskì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gol nski  
RODILNIK: gol nskega  
DAJALNIK: gol nskemu  
TOŽILNIK: gol nski  

živo gol nskega  
MESTNIK: pri gol nskem  
ORODNIK: z gol nskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gol nska  
RODILNIK: gol nskih  
DAJALNIK: gol nskima  
TOŽILNIK: gol nska  
MESTNIK: pri gol nskih  
ORODNIK: z gol nskima  

množina  
IMENOVALNIK: gol nski  
RODILNIK: gol nskih  
DAJALNIK: gol nskim  
TOŽILNIK: gol nske  
MESTNIK: pri gol nskih  
ORODNIK: z gol nskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gol nska  
RODILNIK: gol nske  
DAJALNIK: gol nski  
TOŽILNIK: gol nsko  
MESTNIK: pri gol nski  
ORODNIK: z gol nsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: gol nski  
RODILNIK: gol nskih  
DAJALNIK: gol nskima  
TOŽILNIK: gol nski  
MESTNIK: pri gol nskih  
ORODNIK: z gol nskima  

množina  
IMENOVALNIK: gol nske  
RODILNIK: gol nskih  
DAJALNIK: gol nskim  
TOŽILNIK: gol nske  
MESTNIK: pri gol nskih  
ORODNIK: z gol nskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gol nsko  
RODILNIK: gol nskega  
DAJALNIK: gol nskemu  
TOŽILNIK: gol nsko  
MESTNIK: pri gol nskem  
ORODNIK: z gol nskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gol nski  
RODILNIK: gol nskih  
DAJALNIK: gol nskima  
TOŽILNIK: gol nski  
MESTNIK: pri gol nskih  
ORODNIK: z gol nskima  

množina  
IMENOVALNIK: gol nska  
RODILNIK: gol nskih  
DAJALNIK: gol nskim  
TOŽILNIK: gol nska  
MESTNIK: pri gol nskih  
ORODNIK: z gol nskimi  

  
IZVOR  
↑golen  
  

golfíšče golfíšča samostalnik srednjega spola  

[golfíšče]  
POMEN  

igrišče za golf  
⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  

golfišče z n luknjami  
▪ Zdajšnji ponudbi, ki jo sestavljajo golfišče z 
devetimi luknjami, apartmajska hiša in gostilna, 

bodo dodali še vinoteko in degustacije vin.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  
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▪ Vzdolž dolgega in ozkega golfišča se vijejo številne 
vodne površine, med njimi so tudi tri različno velika 
jezera.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
▪ Igralec začne igro na udarjališču in jo konča na 
zelenici – na ožjem delu golfišča s povsem na kratko 
pokošeno travo.  

▪▪▪   
▪ Golfisti morajo obvladati pravila igre, kadar žogica 
zaide na težavna mesta na golfišču, kot so na primer 

ovire.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[golfíšče]  
IPA: [gɔlfˈiːʃʧɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: golfíšče  
RODILNIK: golfíšča  
DAJALNIK: golfíšču  
TOŽILNIK: golfíšče  
MESTNIK: pri golfíšču  
ORODNIK: z golfíščem  

dvojina  
IMENOVALNIK: golfíšči  
RODILNIK: golfíšč  
DAJALNIK: golfíščema  
TOŽILNIK: golfíšči  
MESTNIK: pri golfíščih  
ORODNIK: z golfíščema  

množina  
IMENOVALNIK: golfíšča  
RODILNIK: golfíšč  
DAJALNIK: golfíščem  
TOŽILNIK: golfíšča  
MESTNIK: pri golfíščih  
ORODNIK: z golfíšči  

  
TONEMSKO  

[golfíšče]  
IPA: [gɔlfìːʃʧ ]  
ednina  

IMENOVALNIK: golfíšče  
RODILNIK: golfíšča  
DAJALNIK: golfíšču  
TOŽILNIK: golfíšče  
MESTNIK: pri golfíšču  
ORODNIK: z golfíščem  

dvojina  
IMENOVALNIK: golfíšči in golfȋšči  
RODILNIK: golfȋšč  
DAJALNIK: golfíščema in golfȋščema  
TOŽILNIK: golfíšči in golfȋšči  
MESTNIK: pri golfȋščih  
ORODNIK: z golfíščema in z golfȋščema  

množina  

IMENOVALNIK: golfȋšča  
RODILNIK: golfȋšč  
DAJALNIK: golfȋščem  
TOŽILNIK: golfȋšča  
MESTNIK: pri golfȋščih  
ORODNIK: z golfȋšči  

  
IZVOR  
↑golf  
  

gomoljíka gomoljíke samostalnik ženskega spola  

[gomoljíka]  
POMEN  

1. krompirjevim gomoljem podobna užitna goba, 
ki raste pod zemljo; primerjaj lat. Tuber  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

iskanje, nabiranje gomoljik  
▪ Svinje, ki jih uporabljajo za iskanje gomoljik, z 
neverjetno natančnostjo najdejo nekaj centimetrov 
pod zemljo skrito telo gomoljike.  
▪ Že berlinski botanik Albert Frank je odkril 
izmenjavo snovi med koreninami dreves in vlakni 
gomoljik.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
cenjena, dragocena gomoljika  
▪ Ob svečani otvoritvi festivala je poudaril, da na 
rastiščih plemenite in redke gomoljike v Istri 
zrastejo eni najbolj dišečih tartufov na svetu.  
▪ Tartufi se skrivajo v zemlji, iščejo jih svinje, psi ali 
pa jih izdajajo muhe, ki jih privablja vonj po zrelih 

gomoljikah.  
▪▪▪   
▪ Dresirani pes je izgrebel gomoljiko, težko 
58 dekagramov.  
▪ Znano je, da gomoljike rastejo pod zemljo, ob 

koreninah posebnih listnatih dreves.  

1.1. ta goba kot hrana, jed  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

narezana, naribana gomoljika  
▪ Rezance postrežemo na krožniku in jih 
potresemo z drobno narezano gomoljiko.  
▪ Namesto svežih gomoljik lahko uporabimo 
vložene ali pa uporabimo sesekljane suhe jurčke.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
▪ Začinimo s soljo, poprom in muškatom ter 

dodamo gomoljike.  
▪ Gomoljiko uporabljamo za potresanje testenin, za 
pripravo jajc, v sirih, v divjačinskih nadevih.  

▪▪▪   
▪ V jed vmešamo pasto iz gomoljik in pokusimo, ali 

je jed dovolj začinjena.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gomoljíka]  
IPA: [gomoˈljiːka]  
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ednina  
IMENOVALNIK: gomoljíka  
RODILNIK: gomoljíke  
DAJALNIK: gomoljíki  
TOŽILNIK: gomoljíko  
MESTNIK: pri gomoljíki  
ORODNIK: z gomoljíko  

dvojina  
IMENOVALNIK: gomoljíki  
RODILNIK: gomoljík  
DAJALNIK: gomoljíkama  
TOŽILNIK: gomoljíki  
MESTNIK: pri gomoljíkah  
ORODNIK: z gomoljíkama  

množina  
IMENOVALNIK: gomoljíke  
RODILNIK: gomoljík  
DAJALNIK: gomoljíkam  
TOŽILNIK: gomoljíke  
MESTNIK: pri gomoljíkah  
ORODNIK: z gomoljíkami  

  
TONEMSKO  

[gomoljíka]  
IPA: [gɔmɔljìːká]  
ednina  

IMENOVALNIK: gomoljíka  
RODILNIK: gomoljíke  
DAJALNIK: gomoljíki  
TOŽILNIK: gomoljíko  
MESTNIK: pri gomoljíki  
ORODNIK: z gomoljȋko  

dvojina  
IMENOVALNIK: gomoljíki  
RODILNIK: gomoljȋk  
DAJALNIK: gomoljíkama  
TOŽILNIK: gomoljíki  
MESTNIK: pri gomoljíkah  
ORODNIK: z gomoljíkama  

množina  
IMENOVALNIK: gomoljíke  
RODILNIK: gomoljȋk  
DAJALNIK: gomoljíkam  
TOŽILNIK: gomoljíke  
MESTNIK: pri gomoljíkah  
ORODNIK: z gomoljíkami  

  
STALNE ZVEZE  
  
bela gomoljika  

1. iz biologije gomoljika rumenkasto rjave ali sivkasto 
zelene barve z gladko površino; primerjaj lat. Tuber 
magnatum  
▪ V mešanem gozdu v okolici Kranja se mu je 
nasmehnila posebna sreča, da je našel belo 
gomoljiko.  

▪ Najbolj okusne bele gomoljike uspevajo na 
naplavnih območjih, v sožitju z najrazličnejšim 
listnatim drevjem, redkeje z iglavci.  

1.1. ta gomoljika kot hrana, jed  
▪ Gostom so postregli italijanske jedi, denimo rižoto 
z belimi gomoljikami in rezance z artičokami.  
▪ Specialiteta so palačinke z bučkami, tagliatele z 
belimi gomoljikami, ribja juha, italijanska rižota.  

  
črna gomoljika  

1. iz biologije gomoljika temno rjave ali črnkaste 
barve z zrnato površino; primerjaj lat. Tuber 
melanosporum; SIN.: iz biologije perigordska gomoljika  
▪ Recept izvira iz Umbrije v osrednji Italiji, kjer rastejo 
črne gomoljike.  
▪ Oktobra in novembra, ko je sezona črnih in belih 
tartufov, predlagamo lep jesenski izlet, ki omogoča 
izkušnjo nabiranja črnih in belih gomoljik.  

1.1. ta gomoljika kot hrana, jed  
▪ Črno gomoljiko rahlo prekuhamo v ponvi in tako 
poudarimo njen okus.  

  
perigordska gomoljika  

iz biologije gomoljika temno rjave ali črnkaste barve z 
zrnato površino; primerjaj lat. Tuber melanosporum; SIN.: 

iz biologije črna gomoljika  
▪ Perigordska gomoljika je toploljubna vrsta, omejena 
na južno Francijo, Italijo in Španijo, kjer letni nabirek 
doseže do 300 ton.  
▪ Perigordska gomoljika največkrat raste v hrastovem 

gozdu v Sredozemlju.  
  
poletna gomoljika  

iz biologije gomoljika črnkaste barve z zrnato 
površino; primerjaj lat. Tuber aestivum  
▪ Med gomoljikami je poletna gomoljika najcenejša.  
▪ Zelo cenjen je beli tartuf, predvsem za začimbe pa 

tudi poletna gomoljika.  
  
IZVOR  
↑gomolj  
  

gorílnik gorílnika samostalnik moškega spola  

[gorílnik]  
POMEN  

1. grelna naprava, ki omogoča nadzirano gorenje 
plinskih ali tekočih goriv  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

oljni gorilnik  
▪ V rastlinjakih za pridobivanje dodatne toplote 

večinoma uporabljamo plinske in oljne gorilnike.  
▪ Plinski gorilnik je v večini šolskih laboratorijev 
glavni izvor toplote, zato moramo učence naučiti, 

kako naj ga pravilno uporabljajo.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

delovanje, nastavitev gorilnika  
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▪ Pri kurjenju na tekoča goriva moramo posvetiti 
veliko pozornost delovanju gorilnika.  
▪ Nastavitev gorilnika je priporočljivo opraviti 
dvakrat letno oziroma vsaj pred začetkom vsake 
ogrevalne sezone.  

2. kuhalna naprava na plinska ali tekoča goriva  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

plinski gorilnik  
▪ Mlad fant je kuhal čaj na špiritnem gorilniku.  

▪▪▪   
▪ Plezal sem naprej in poskušal najti prostor, kjer bi 
lahko prižgal gorilnik in prespal.  

2.1. del te naprave, ki oddaja toploto  
⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  

kuhalnik, štedilnik z n gorilniki  
▪ Kuhinja ima majhen kuhalnik z enim gorilnikom.  

▪▪▪   
▪ Na štedilniku sta imela odprte vse štiri plinske 

gorilnike in nobenega prižganega.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gorílnik]  
IPA: [gɔˈɾiːlnik]  
ednina  

IMENOVALNIK: gorílnik  
RODILNIK: gorílnika  
DAJALNIK: gorílniku  
TOŽILNIK: gorílnik  
MESTNIK: pri gorílniku  
ORODNIK: z gorílnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gorílnika  
RODILNIK: gorílnikov  
DAJALNIK: gorílnikoma  
TOŽILNIK: gorílnika  
MESTNIK: pri gorílnikih  
ORODNIK: z gorílnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: gorílniki  
RODILNIK: gorílnikov  
DAJALNIK: gorílnikom  
TOŽILNIK: gorílnike  
MESTNIK: pri gorílnikih  
ORODNIK: z gorílniki  

  
TONEMSKO  

[gorȋlnik]  
IPA: [gɔɾíːlnìk]  
ednina  

IMENOVALNIK: gorȋlnik  
RODILNIK: gorȋlnika  
DAJALNIK: gorȋlniku  
TOŽILNIK: gorȋlnik  
MESTNIK: pri gorȋlniku  
ORODNIK: z gorȋlnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gorȋlnika  
RODILNIK: gorȋlnikov  
DAJALNIK: gorȋlnikoma  
TOŽILNIK: gorȋlnika  
MESTNIK: pri gorȋlnikih  
ORODNIK: z gorȋlnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: gorȋlniki  
RODILNIK: gorȋlnikov  
DAJALNIK: gorȋlnikom  
TOŽILNIK: gorȋlnike  
MESTNIK: pri gorȋlnikih  
ORODNIK: z gorȋlniki  

  
STALNE ZVEZE  
  
Bunsenov gorilnik  

iz kemije laboratorijski plinski gorilnik z nastavljivim 
dotokom zraka  
▪ Preproste peči na trda goriva ali svetilke na tekoča 
goriva so bile vse, kar je bilo dostopno za segrevanje 
v laboratoriju, dokler niso v sredini 19. stoletja začeli 

uporabljati Bunsenovega gorilnika.  
  
IZVOR  
↑gorilen  
  

górnica górnice in gorníca gorníce samostalnik ženskega 

spola  
[górnica] in [gorníca]  
POMEN  

ženska, ki hodi v gore, hribe; SIN.: hribolazka  
▪ Vrsto let sem bila aktivna gornica, obiskovala sem 
gore v vseh letnih časih.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[górnica]  
IPA: [ˈgoːɾniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: górnica  
RODILNIK: górnice  
DAJALNIK: górnici  
TOŽILNIK: górnico  
MESTNIK: pri górnici  
ORODNIK: z górnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: górnici  
RODILNIK: górnic  
DAJALNIK: górnicama  
TOŽILNIK: górnici  
MESTNIK: pri górnicah  
ORODNIK: z górnicama  

množina  
IMENOVALNIK: górnice  
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RODILNIK: górnic  
DAJALNIK: górnicam  
TOŽILNIK: górnice  
MESTNIK: pri górnicah  
ORODNIK: z górnicami  

  
in [gorníca]  
IPA: in [gɔɾˈniːʦa]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: gorníca  
RODILNIK: gorníce  
DAJALNIK: gorníci  
TOŽILNIK: gorníco  
MESTNIK: pri gorníci  
ORODNIK: z gorníco  

dvojina  
IMENOVALNIK: gorníci  
RODILNIK: gorníc  
DAJALNIK: gornícama  
TOŽILNIK: gorníci  
MESTNIK: pri gornícah  
ORODNIK: z gornícama  

množina  
IMENOVALNIK: gorníce  
RODILNIK: gorníc  
DAJALNIK: gornícam  
TOŽILNIK: gorníce  
MESTNIK: pri gornícah  
ORODNIK: z gornícami  

  
TONEMSKO  

[g rnica]  
IPA: [góːɾnìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: g rnica  
RODILNIK: g rnice  
DAJALNIK: g rnici  
TOŽILNIK: g rnico  
MESTNIK: pri g rnici  
ORODNIK: z g rnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: g rnici  
RODILNIK: g rnic  
DAJALNIK: g rnicama  
TOŽILNIK: g rnici  
MESTNIK: pri g rnicah  
ORODNIK: z g rnicama  

množina  
IMENOVALNIK: g rnice  
RODILNIK: g rnic  
DAJALNIK: g rnicam  
TOŽILNIK: g rnice  
MESTNIK: pri g rnicah  
ORODNIK: z g rnicami  

  

in [gorníca]  
IPA: in [gɔɾnìːʦá]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: gorníca  
RODILNIK: gorníce  
DAJALNIK: gorníci  
TOŽILNIK: gorníco  
MESTNIK: pri gorníci  
ORODNIK: z gornȋco  

dvojina  
IMENOVALNIK: gorníci  
RODILNIK: gornȋc  
DAJALNIK: gornícama  
TOŽILNIK: gorníci  
MESTNIK: pri gornícah  
ORODNIK: z gornícama  

množina  
IMENOVALNIK: gorníce  
RODILNIK: gornȋc  
DAJALNIK: gornícam  
TOŽILNIK: gorníce  
MESTNIK: pri gornícah  
ORODNIK: z gornícami  

  
IZVOR  
↑gornik  
  

górnik1 górnika in gorník gorníka samostalnik moškega 

spola  
[górnik] in [gorník]  
POMEN  

kdor hodi v gore, hribe; SIN.: hribolazec  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

izkušen, izurjen gornik | navdušen gornik  
▪ Izurjenemu gorniku ali alpinistu pot ne bi smela 
povzročati preglavic, potrebna pa je kar velika 
previdnost.  
▪ Mladi gorniki se radi pogovarjajo o skupnih 
doživetjih.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
▪ Gornik s povprečno telesno pripravljenostjo 
prehodi od 300 do 400 višinskih metrov vzpona v 

eni uri.  
▪ Zahtevnejši in bolj nabrušeni gorniki se bodo Male 
Mojstrovke lotili s severa, po znameniti Hanzovi 
poti.  

▪▪▪   
▪ V gorah lahko srečamo mnoge gornike, ki opremo 
uporabljajo nepravilno in se s tem izpostavljajo 

dodatni nevarnosti.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[górnik]  
IPA: [ˈgoːɾnik]  
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ednina  
IMENOVALNIK: górnik  
RODILNIK: górnika  
DAJALNIK: górniku  
TOŽILNIK: górnika  
MESTNIK: pri górniku  
ORODNIK: z górnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: górnika  
RODILNIK: górnikov  
DAJALNIK: górnikoma  
TOŽILNIK: górnika  
MESTNIK: pri górnikih  
ORODNIK: z górnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: górniki  
RODILNIK: górnikov  
DAJALNIK: górnikom  
TOŽILNIK: górnike  
MESTNIK: pri górnikih  
ORODNIK: z górniki  

  
in [gorník]  
IPA: in [gɔɾˈniːk]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: gorník  
RODILNIK: gorníka  
DAJALNIK: gorníku  
TOŽILNIK: gorníka  
MESTNIK: pri gorníku  
ORODNIK: z gorníkom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gorníka  
RODILNIK: gorníkov  
DAJALNIK: gorníkoma  
TOŽILNIK: gorníka  
MESTNIK: pri gorníkih  
ORODNIK: z gorníkoma  

množina  
IMENOVALNIK: gorníki  
RODILNIK: gorníkov  
DAJALNIK: gorníkom  
TOŽILNIK: gorníke  
MESTNIK: pri gorníkih  
ORODNIK: z gorníki  

  
TONEMSKO  

[g rnik]  
IPA: [góːɾnìk]  
ednina  

IMENOVALNIK: g rnik  
RODILNIK: g rnika  
DAJALNIK: g rniku  
TOŽILNIK: g rnika  
MESTNIK: pri g rniku  

ORODNIK: z g rnikom  
dvojina  

IMENOVALNIK: g rnika  
RODILNIK: g rnikov  
DAJALNIK: g rnikoma  
TOŽILNIK: g rnika  
MESTNIK: pri g rnikih  
ORODNIK: z g rnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: g rniki  
RODILNIK: g rnikov  
DAJALNIK: g rnikom  
TOŽILNIK: g rnike  
MESTNIK: pri g rnikih  
ORODNIK: z g rniki  

  
in [gorník]  
IPA: in [gɔɾnìːk]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: gorník  
RODILNIK: gorníka  
DAJALNIK: gorníku  
TOŽILNIK: gorníka  
MESTNIK: pri gorníku  
ORODNIK: z gorníkom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gorníka  
RODILNIK: gorníkov tudi gornȋkov  
DAJALNIK: gorníkoma  
TOŽILNIK: gorníka  
MESTNIK: pri gorníkih tudi pri gornȋkih  
ORODNIK: z gorníkoma  

množina  
IMENOVALNIK: gorníki  
RODILNIK: gorníkov tudi gornȋkov  
DAJALNIK: gorníkom  
TOŽILNIK: gorníke  
MESTNIK: pri gorníkih tudi pri gornȋkih  
ORODNIK: z gorníki tudi z gornȋki  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: gornica  
  
IZVOR  
↑gora  
  

górnik2 górnika samostalnik moškega spola  

[górnik]  
POMEN  

iz botanike nizka grmičasta zdravilna rastlina z 
majhnimi rdečimi plodovi in usnjatimi listi ali del 
te rastline; primerjaj lat. Arctostaphylos uva-ursi; SIN.: iz 

botanike vednozeleni gornik  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
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listi gornika  
▪ Listi gornika vsebujejo snov arbutin, ki učinkovito 

blaži vnetja sečnih poti.  
▪▪▪   
▪ Pripravke iz brusnic naj bi ljudje z želodčnimi 
težavami bolje prenašali kot podobne pripravke iz 
gornika.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[górnik]  
IPA: [ˈgoːɾnik]  
ednina  

IMENOVALNIK: górnik  
RODILNIK: górnika  
DAJALNIK: górniku  
TOŽILNIK: górnik  
MESTNIK: pri górniku  
ORODNIK: z górnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: górnika  
RODILNIK: górnikov  
DAJALNIK: górnikoma  
TOŽILNIK: górnika  
MESTNIK: pri górnikih  
ORODNIK: z górnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: górniki  
RODILNIK: górnikov  
DAJALNIK: górnikom  
TOŽILNIK: górnike  
MESTNIK: pri górnikih  
ORODNIK: z górniki  

  
TONEMSKO  

[g rnik]  
IPA: [góːɾnìk]  
ednina  

IMENOVALNIK: g rnik  
RODILNIK: g rnika  
DAJALNIK: g rniku  
TOŽILNIK: g rnik  
MESTNIK: pri g rniku  
ORODNIK: z g rnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: g rnika  
RODILNIK: g rnikov  
DAJALNIK: g rnikoma  
TOŽILNIK: g rnika  
MESTNIK: pri g rnikih  
ORODNIK: z g rnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: g rniki  
RODILNIK: g rnikov  
DAJALNIK: g rnikom  
TOŽILNIK: g rnike  

MESTNIK: pri g rnikih  
ORODNIK: z g rniki  

  
STALNE ZVEZE  
  
vednozeleni gornik  

1. iz botanike nizka grmičasta zdravilna rastlina z 
majhnimi rdečimi plodovi in usnjatimi listi ali del 
te rastline; primerjaj lat. Arctostaphylos uva-ursi; SIN.: iz 

botanike gornik2  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Listi vednozelenega gornika vsebujejo obilo 
čreslovin ali taninov.  

▪▪▪   
▪ Vednozeleni gornik, zimzelena rastlina goratih 
predelov, je najbolj znana in uporabljana zdravilna 
rastlina za lajšanje težav pri vnetjih mehurja in 
sečnice.  
▪ Pripravki iz vednozelenega gornika bi lahko vplivali 
tudi na učinek nekaterih zdravil, ki povečajo 
odvajanje seča.  

1.1. zdravilni pripravek iz listov te rastline  
▪ Uporabo vednozelenega gornika omejimo na pet 
do sedem dni, in če se stanje ne izboljša, obiščemo 

zdravnika, ki bo predpisal ustrezno zdravilo.  
▪ Učinek vednozelenega gornika zmanjšajo zdravila 
in hrana, ki povečajo kislost.  

  
IZVOR  
↑gora  
  

górniški górniška górniško in gorníški gorníška 

gorníško pridevnik  
[górniški] in [gorníški]  
POMEN  

1. ki je v zvezi z gorniki1 ali gorništvom  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

gorniški film | gorniški podvig | gorniška knjiga, 
literatura | gorniška pot, tura | gorniško znanje  
▪ Film je bil nagrajen na festivalu gorniškega filma v 
avstrijskem Gradcu.  
▪ Še enkrat je dokazal, da ni le odličen alpinist, 
temveč tudi izjemno plodovit pisec gorniške 
literature.  
▪ Vogar je krasno izhodišče za krajše planinske izlete 
in za prave gorniške ture, predvsem v osrčje 

Triglavskega narodnega parka.  
▪ Za varno hojo v gorah moramo obvladati gorniške 
veščine.  

1.1. ki je namenjen za gorništvo, se uporablja 
pri gorništvu  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

gorniški čevelj | gorniška oprema  
▪ Slaba gorniška oprema, slaba telesna 
pripravljenost, precenjevanje sposobnosti so vzroki 
za tragedije v gorah.  
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▪ Z gorniškimi čevlji je težko hodil in neprestano se 
je drobilo kamenje, tako da smo morali presneto 
paziti.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[górniški]  
IPA: [ˈgoːɾniʃki]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: górniški  
RODILNIK: górniškega  
DAJALNIK: górniškemu  
TOŽILNIK: górniški  

živo górniškega  
MESTNIK: pri górniškem  
ORODNIK: z górniškim  

dvojina  
IMENOVALNIK: górniška  
RODILNIK: górniških  
DAJALNIK: górniškima  
TOŽILNIK: górniška  
MESTNIK: pri górniških  
ORODNIK: z górniškima  

množina  
IMENOVALNIK: górniški  
RODILNIK: górniških  
DAJALNIK: górniškim  
TOŽILNIK: górniške  
MESTNIK: pri górniških  
ORODNIK: z górniškimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: górniška  
RODILNIK: górniške  
DAJALNIK: górniški  
TOŽILNIK: górniško  
MESTNIK: pri górniški  
ORODNIK: z górniško  

dvojina  
IMENOVALNIK: górniški  
RODILNIK: górniških  
DAJALNIK: górniškima  
TOŽILNIK: górniški  
MESTNIK: pri górniških  
ORODNIK: z górniškima  

množina  
IMENOVALNIK: górniške  
RODILNIK: górniških  
DAJALNIK: górniškim  
TOŽILNIK: górniške  
MESTNIK: pri górniških  
ORODNIK: z górniškimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: górniško  
RODILNIK: górniškega  
DAJALNIK: górniškemu  
TOŽILNIK: górniško  
MESTNIK: pri górniškem  
ORODNIK: z górniškim  

dvojina  
IMENOVALNIK: górniški  
RODILNIK: górniških  
DAJALNIK: górniškima  
TOŽILNIK: górniški  
MESTNIK: pri górniških  
ORODNIK: z górniškima  

množina  
IMENOVALNIK: górniška  
RODILNIK: górniških  
DAJALNIK: górniškim  
TOŽILNIK: górniška  
MESTNIK: pri górniških  
ORODNIK: z górniškimi  

  
in [gorníški]  
IPA: in [gɔɾˈniːʃki]  

in  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gorníški  
RODILNIK: gorníškega  
DAJALNIK: gorníškemu  
TOŽILNIK: gorníški  

živo gorníškega  
MESTNIK: pri gorníškem  
ORODNIK: z gorníškim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gorníška  
RODILNIK: gorníških  
DAJALNIK: gorníškima  
TOŽILNIK: gorníška  
MESTNIK: pri gorníških  
ORODNIK: z gorníškima  

množina  
IMENOVALNIK: gorníški  
RODILNIK: gorníških  
DAJALNIK: gorníškim  
TOŽILNIK: gorníške  
MESTNIK: pri gorníških  
ORODNIK: z gorníškimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gorníška  
RODILNIK: gorníške  
DAJALNIK: gorníški  
TOŽILNIK: gorníško  
MESTNIK: pri gorníški  
ORODNIK: z gorníško  
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dvojina  
IMENOVALNIK: gorníški  
RODILNIK: gorníških  
DAJALNIK: gorníškima  
TOŽILNIK: gorníški  
MESTNIK: pri gorníških  
ORODNIK: z gorníškima  

množina  
IMENOVALNIK: gorníške  
RODILNIK: gorníških  
DAJALNIK: gorníškim  
TOŽILNIK: gorníške  
MESTNIK: pri gorníških  
ORODNIK: z gorníškimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gorníško  
RODILNIK: gorníškega  
DAJALNIK: gorníškemu  
TOŽILNIK: gorníško  
MESTNIK: pri gorníškem  
ORODNIK: z gorníškim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gorníški  
RODILNIK: gorníških  
DAJALNIK: gorníškima  
TOŽILNIK: gorníški  
MESTNIK: pri gorníških  
ORODNIK: z gorníškima  

množina  
IMENOVALNIK: gorníška  
RODILNIK: gorníških  
DAJALNIK: gorníškim  
TOŽILNIK: gorníška  
MESTNIK: pri gorníških  
ORODNIK: z gorníškimi  

  
TONEMSKO  

[g rniški]  
IPA: [góːɾnìʃki]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: g rniški  
RODILNIK: g rniškega  
DAJALNIK: g rniškemu  
TOŽILNIK: g rniški  

živo g rniškega  
MESTNIK: pri g rniškem  
ORODNIK: z g rniškim  

dvojina  
IMENOVALNIK: g rniška  
RODILNIK: g rniških  
DAJALNIK: g rniškima  
TOŽILNIK: g rniška  
MESTNIK: pri g rniških  

ORODNIK: z g rniškima  
množina  

IMENOVALNIK: g rniški  
RODILNIK: g rniških  
DAJALNIK: g rniškim  
TOŽILNIK: g rniške  
MESTNIK: pri g rniških  
ORODNIK: z g rniškimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: g rniška  
RODILNIK: g rniške  
DAJALNIK: g rniški  
TOŽILNIK: g rniško  
MESTNIK: pri g rniški  
ORODNIK: z g rniško  

dvojina  
IMENOVALNIK: g rniški  
RODILNIK: g rniških  
DAJALNIK: g rniškima  
TOŽILNIK: g rniški  
MESTNIK: pri g rniških  
ORODNIK: z g rniškima  

množina  
IMENOVALNIK: g rniške  
RODILNIK: g rniških  
DAJALNIK: g rniškim  
TOŽILNIK: g rniške  
MESTNIK: pri g rniških  
ORODNIK: z g rniškimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: g rniško  
RODILNIK: g rniškega  
DAJALNIK: g rniškemu  
TOŽILNIK: g rniško  
MESTNIK: pri g rniškem  
ORODNIK: z g rniškim  

dvojina  
IMENOVALNIK: g rniški  
RODILNIK: g rniških  
DAJALNIK: g rniškima  
TOŽILNIK: g rniški  
MESTNIK: pri g rniških  
ORODNIK: z g rniškima  

množina  
IMENOVALNIK: g rniška  
RODILNIK: g rniških  
DAJALNIK: g rniškim  
TOŽILNIK: g rniška  
MESTNIK: pri g rniških  
ORODNIK: z g rniškimi  

  
in [gornȋški]  
IPA: in [gɔɾníːʃkì]  

in  
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OSNOVNIK  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: gornȋški  
RODILNIK: gornȋškega  
DAJALNIK: gornȋškemu  
TOŽILNIK: gornȋški  

živo gornȋškega  
MESTNIK: pri gornȋškem  
ORODNIK: z gornȋškim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gornȋška  
RODILNIK: gornȋških  
DAJALNIK: gornȋškima  
TOŽILNIK: gornȋška  
MESTNIK: pri gornȋških  
ORODNIK: z gornȋškima  

množina  
IMENOVALNIK: gornȋški  
RODILNIK: gornȋških  
DAJALNIK: gornȋškim  
TOŽILNIK: gornȋške  
MESTNIK: pri gornȋških  
ORODNIK: z gornȋškimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gornȋška  
RODILNIK: gornȋške  
DAJALNIK: gornȋški  
TOŽILNIK: gornȋško  
MESTNIK: pri gornȋški  
ORODNIK: z gornȋško  

dvojina  
IMENOVALNIK: gornȋški  
RODILNIK: gornȋških  
DAJALNIK: gornȋškima  
TOŽILNIK: gornȋški  
MESTNIK: pri gornȋških  
ORODNIK: z gornȋškima  

množina  
IMENOVALNIK: gornȋške  
RODILNIK: gornȋških  
DAJALNIK: gornȋškim  
TOŽILNIK: gornȋške  
MESTNIK: pri gornȋških  
ORODNIK: z gornȋškimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gornȋško  
RODILNIK: gornȋškega  
DAJALNIK: gornȋškemu  
TOŽILNIK: gornȋško  
MESTNIK: pri gornȋškem  
ORODNIK: z gornȋškim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gornȋški  

RODILNIK: gornȋških  
DAJALNIK: gornȋškima  
TOŽILNIK: gornȋški  
MESTNIK: pri gornȋških  
ORODNIK: z gornȋškima  

množina  
IMENOVALNIK: gornȋška  
RODILNIK: gornȋških  
DAJALNIK: gornȋškim  
TOŽILNIK: gornȋška  
MESTNIK: pri gornȋških  
ORODNIK: z gornȋškimi  

  
IZVOR  
↑gornik  
  

górništvo górništva in gorníštvo gorníštva samostalnik 

srednjega spola  
[górništvo] in [gorníštvo]  
POMEN  

hoja v gore, hribe; SIN.: hribolazenje  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

šola, tečaj gorništva  
▪ Za program šole v naravi je skrbela ekipa šole 
gorništva in smučanja pod vodstvom znanega 
alpinista in ekstremnega smučarja.  
▪ Pionirji gorništva so se dolgo raje držali skal in so 
si sekali stopinje v strma snežišča Alp le, če je bilo 
to nujno potrebno.  

⏵ priredna zveza  
gorništvo in planinstvo  
▪ Vsebina in obseg dela gorske reševalne službe sta 
se iz leta v leto širila z razvojem množičnega 
planinstva in gorništva.  

▪▪▪   
▪ Turno smučanje združuje užitke smučanja in 
zimskega gorništva, zato ne čudi, da se nad njim iz 
leta v leto navdušuje vse več Slovencev.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[górništvo]  
IPA: [ˈgoːɾniʃtʋɔ]  
ednina  

IMENOVALNIK: górništvo  
RODILNIK: górništva  
DAJALNIK: górništvu  
TOŽILNIK: górništvo  
MESTNIK: pri górništvu  
ORODNIK: z górništvom  

dvojina  
IMENOVALNIK: górništvi  
RODILNIK: górništev  
DAJALNIK: górništvoma  
TOŽILNIK: górništvi  
MESTNIK: pri górništvih  
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ORODNIK: z górništvoma  
množina  

IMENOVALNIK: górništva  
RODILNIK: górništev  
DAJALNIK: górništvom  
TOŽILNIK: górništva  
MESTNIK: pri górništvih  
ORODNIK: z górništvi  

  
in [gorníštvo]  
IPA: in [gɔɾˈniːʃtʋɔ]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: gorníštvo  
RODILNIK: gorníštva  
DAJALNIK: gorníštvu  
TOŽILNIK: gorníštvo  
MESTNIK: pri gorníštvu  
ORODNIK: z gorníštvom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gorníštvi  
RODILNIK: gorníštev  
DAJALNIK: gorníštvoma  
TOŽILNIK: gorníštvi  
MESTNIK: pri gorníštvih  
ORODNIK: z gorníštvoma  

množina  
IMENOVALNIK: gorníštva  
RODILNIK: gorníštev  
DAJALNIK: gorníštvom  
TOŽILNIK: gorníštva  
MESTNIK: pri gorníštvih  
ORODNIK: z gorníštvi  

  
TONEMSKO  

[g rništvo]  
IPA: [góːɾnìʃtʋɔ]  
ednina  

IMENOVALNIK: g rništvo  
RODILNIK: g rništva  
DAJALNIK: g rništvu  
TOŽILNIK: g rništvo  
MESTNIK: pri g rništvu  
ORODNIK: z g rništvom  

dvojina  
IMENOVALNIK: g rništvi  
RODILNIK: g rništev  
DAJALNIK: g rništvoma  
TOŽILNIK: g rništvi  
MESTNIK: pri g rništvih  
ORODNIK: z g rništvoma  

množina  
IMENOVALNIK: g rništva  
RODILNIK: g rništev  
DAJALNIK: g rništvom  
TOŽILNIK: g rništva  

MESTNIK: pri g rništvih  
ORODNIK: z g rništvi  

  
in [gornȋštvo]  
IPA: in [gɔɾníːʃtʋ ]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: gornȋštvo  
RODILNIK: gornȋštva  
DAJALNIK: gornȋštvu  
TOŽILNIK: gornȋštvo  
MESTNIK: pri gornȋštvu  
ORODNIK: z gornȋštvom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gornȋštvi  
RODILNIK: gornȋštev  
DAJALNIK: gornȋštvoma  
TOŽILNIK: gornȋštvi  
MESTNIK: pri gornȋštvih  
ORODNIK: z gornȋštvoma  

množina  
IMENOVALNIK: gornȋštva  
RODILNIK: gornȋštev  
DAJALNIK: gornȋštvom  
TOŽILNIK: gornȋštva  
MESTNIK: pri gornȋštvih  
ORODNIK: z gornȋštvi  

  
IZVOR  
↑gornik  
  

grápa grápe samostalnik ženskega spola  

[grápa]  
POMEN  

1. jarek na strmem pobočju, ki ga navadno 
oblikuje voda  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

gruščnata grapa | hudourniška grapa | strma grapa | 

zasnežena grapa  
▪ Deževje v silnih nalivih je polnilo hudourniške 

grape.  
▪ Po gruščnati grapi in strmih travah se vzpnemo na 
greben in po njem na vrh.  
▪ Sestop v dolino vodi po izredno krušljivi in strmi 
grapi.  

⏵ glag. + v + sam. beseda v tožilniku  
spustiti se v grapo | zdrsniti v grapo  
▪ Na strmem pobočju se je sprožil plaz in zdrsnil v 
hudourniško grapo.  
▪ Bataljon se je urno spustil v grapo in zasedel 
položaje za zavarovanje kolone na obeh straneh 
ceste.  

▪▪▪   
▪ V dolino Trebuščice se spuščajo številni potoki, ki so 
oblikovali zanimive soteske in grape.  

2. manjša ozka dolina s strmimi pobočji  
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⏵ priredna zveza  
grape in soteske  
▪ Pokrajina je neverjetna: prepredena je s številnimi 
dolinami, grapami in soteskami, na dnu katerih 
bučijo ledeno mrzle reke.  

▪▪▪   
▪ Steza se spusti v ozko grapo, ki se strmo in tudi 

rahlo naporno dviguje.  
▪ Hiše so razvejane po dolinah, strminah in grapah 
brez kakršnegakoli posebnega reda.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[grápa]  
IPA: [ˈgɾaːpa]  
ednina  

IMENOVALNIK: grápa  
RODILNIK: grápe  
DAJALNIK: grápi  
TOŽILNIK: grápo  
MESTNIK: pri grápi  
ORODNIK: z grápo  

dvojina  
IMENOVALNIK: grápi  
RODILNIK: gráp  
DAJALNIK: grápama  
TOŽILNIK: grápi  
MESTNIK: pri grápah  
ORODNIK: z grápama  

množina  
IMENOVALNIK: grápe  
RODILNIK: gráp  
DAJALNIK: grápam  
TOŽILNIK: grápe  
MESTNIK: pri grápah  
ORODNIK: z grápami  

  
TONEMSKO  

[grápa]  
IPA: [gɾàːpá]  
ednina  

IMENOVALNIK: grápa  
RODILNIK: grápe  
DAJALNIK: grápi  
TOŽILNIK: grápo  
MESTNIK: pri grápi  
ORODNIK: z grȃpo  

dvojina  
IMENOVALNIK: grápi  
RODILNIK: grȃp  
DAJALNIK: grápama  
TOŽILNIK: grápi  
MESTNIK: pri grápah  
ORODNIK: z grápama  

množina  
IMENOVALNIK: grápe  

RODILNIK: grȃp  
DAJALNIK: grápam  
TOŽILNIK: grápe  
MESTNIK: pri grápah  
ORODNIK: z grápami  

  
IZVOR  
verjetno prevzeto iz stvnem. grabo, srvnem. grabe, 
glej ↑graben  
  

gravêr gravêrja samostalnik moškega spola  

[gravêr]  
POMEN  

kdor vrezuje črke, podobe v tršo podlago  
▪ Logotip je izdelal zlatar in graver.  
▪ Znamka je izšla kot tisoča, za katero je izdelal kliše 
znameniti graver.  
▪ Vrezovanje in pripravljanje plošč je prepustil 
graverjem, lesorezom in litografom, sam pa je bdel 
nad postopkom in pravilnostjo barv.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gravêr]  
IPA: [gɾaˈʋɛːɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: gravêr  
RODILNIK: gravêrja  
DAJALNIK: gravêrju  
TOŽILNIK: gravêrja  
MESTNIK: pri gravêrju  
ORODNIK: z gravêrjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gravêrja  
RODILNIK: gravêrjev  
DAJALNIK: gravêrjema  
TOŽILNIK: gravêrja  
MESTNIK: pri gravêrjih  
ORODNIK: z gravêrjema  

množina  
IMENOVALNIK: gravêrji  
RODILNIK: gravêrjev  
DAJALNIK: gravêrjem  
TOŽILNIK: gravêrje  
MESTNIK: pri gravêrjih  
ORODNIK: z gravêrji  

  
TONEMSKO  

[gravȇr]  
IPA: [gɾaʋ ːɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: gravȇr  
RODILNIK: gravȇrja  
DAJALNIK: gravȇrju  
TOŽILNIK: gravȇrja  
MESTNIK: pri gravȇrju  
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ORODNIK: z gravȇrjem  
dvojina  

IMENOVALNIK: gravȇrja  
RODILNIK: gravȇrjev  
DAJALNIK: gravȇrjema  
TOŽILNIK: gravȇrja  
MESTNIK: pri gravȇrjih  
ORODNIK: z gravȇrjema  

množina  
IMENOVALNIK: gravȇrji  
RODILNIK: gravȇrjev  
DAJALNIK: gravȇrjem  
TOŽILNIK: gravȇrje  
MESTNIK: pri gravȇrjih  
ORODNIK: z gravȇrji  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: graverka  
  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Graveur iz frc. graveur, glej 
↑gravirati  
  

gravêrka gravêrke samostalnik ženskega spola  

[gravêrka]  
POMEN  

ženska, ki vrezuje črke, podobe v tršo podlago  
▪ Besedilo je v vazo vgravirala ena najboljših graverk 
v Sloveniji.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gravêrka]  
IPA: [gɾaˈʋɛːɾka]  
ednina  

IMENOVALNIK: gravêrka  
RODILNIK: gravêrke  
DAJALNIK: gravêrki  
TOŽILNIK: gravêrko  
MESTNIK: pri gravêrki  
ORODNIK: z gravêrko  

dvojina  
IMENOVALNIK: gravêrki  
RODILNIK: gravêrk  
DAJALNIK: gravêrkama  
TOŽILNIK: gravêrki  
MESTNIK: pri gravêrkah  
ORODNIK: z gravêrkama  

množina  
IMENOVALNIK: gravêrke  
RODILNIK: gravêrk  
DAJALNIK: gravêrkam  
TOŽILNIK: gravêrke  
MESTNIK: pri gravêrkah  
ORODNIK: z gravêrkami  

  

TONEMSKO  
[gravȇrka]  
IPA: [gɾaʋ ːɾkà]  
ednina  

IMENOVALNIK: gravȇrka  
RODILNIK: gravȇrke  
DAJALNIK: gravȇrki  
TOŽILNIK: gravȇrko  
MESTNIK: pri gravȇrki  
ORODNIK: z gravȇrko  

dvojina  
IMENOVALNIK: gravȇrki  
RODILNIK: gravȇrk  
DAJALNIK: gravȇrkama  
TOŽILNIK: gravȇrki  
MESTNIK: pri gravȇrkah  
ORODNIK: z gravȇrkama  

množina  
IMENOVALNIK: gravȇrke  
RODILNIK: gravȇrk  
DAJALNIK: gravȇrkam  
TOŽILNIK: gravȇrke  
MESTNIK: pri gravȇrkah  
ORODNIK: z gravȇrkami  

  
IZVOR  
↑graver  
  

gravírati gravíram nedovršni in dovršni glagol  

[gravírati]  
POMEN  

vrezovati črke, podobe v tršo podlago  
⏵ prisl. + glag.  

▪ Uokvirja slike, steklo ročno gravira, brusi, peska, 
poslikava ogledala in steklo ter izdeluje vitraže.  

⏵ glag. + v + sam. beseda v tožilniku  
▪ Z novimi stroji lahko gravirata napise v vse 
materiale (od zlata, železa, medenine, pleksi stekla, 

folije do lesa in usnja).  
▪▪▪   
▪ Povečevala se je uporaba ornamentov in ilustracij, 
najlepše slike pa so gravirali v bakrene plošče.  
▪ Kmetje so ure vso zimo ročno obdelovali, uravnavali 
in sestavljali v mehanizme, gravirali ohišja, izdelovali 
zobata kolesca in oblikovali številčnice.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gravírati]  
IPA: [gɾaˈʋiːɾati]  
NEDOLOČNIK: gravírati  
NAMENILNIK: gravírat  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: gravíram  
2. OSEBA: gravíraš  
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3. OSEBA: gravíra  
dvojina  

1. OSEBA: gravírava  
2. OSEBA: gravírata  
3. OSEBA: gravírata  

množina  
1. OSEBA: gravíramo  
2. OSEBA: gravírate  
3. OSEBA: gravírajo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: gravíraj  
dvojina  

1. OSEBA: gravírajva  
2. OSEBA: gravírajta  

množina  
1. OSEBA: gravírajmo  
2. OSEBA: gravírajte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: gravíral  
DVOJINA: gravírala  
MNOŽINA: gravírali  

ženski spol  
EDNINA: gravírala  
DVOJINA: gravírali  
MNOŽINA: gravírale  

srednji spol  
EDNINA: gravíralo  
DVOJINA: gravírali  
MNOŽINA: gravírala  

deležnik na -č  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: gravirajóč  
RODILNIK: gravirajóčega  
DAJALNIK: gravirajóčemu  
TOŽILNIK: gravirajóč  

živo gravirajóčega  
MESTNIK: pri gravirajóčem  
ORODNIK: z gravirajóčim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gravirajóča  
RODILNIK: gravirajóčih  
DAJALNIK: gravirajóčima  
TOŽILNIK: gravirajóča  
MESTNIK: pri gravirajóčih  
ORODNIK: z gravirajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: gravirajóči  
RODILNIK: gravirajóčih  
DAJALNIK: gravirajóčim  
TOŽILNIK: gravirajóče  
MESTNIK: pri gravirajóčih  
ORODNIK: z gravirajóčimi  

ženski spol  

ednina  
IMENOVALNIK: gravirajóča  
RODILNIK: gravirajóče  
DAJALNIK: gravirajóči  
TOŽILNIK: gravirajóčo  
MESTNIK: pri gravirajóči  
ORODNIK: z gravirajóčo  

dvojina  
IMENOVALNIK: gravirajóči  
RODILNIK: gravirajóčih  
DAJALNIK: gravirajóčima  
TOŽILNIK: gravirajóči  
MESTNIK: pri gravirajóčih  
ORODNIK: z gravirajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: gravirajóče  
RODILNIK: gravirajóčih  
DAJALNIK: gravirajóčim  
TOŽILNIK: gravirajóče  
MESTNIK: pri gravirajóčih  
ORODNIK: z gravirajóčimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gravirajóče  
RODILNIK: gravirajóčega  
DAJALNIK: gravirajóčemu  
TOŽILNIK: gravirajóče  
MESTNIK: pri gravirajóčem  
ORODNIK: z gravirajóčim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gravirajóči  
RODILNIK: gravirajóčih  
DAJALNIK: gravirajóčima  
TOŽILNIK: gravirajóči  
MESTNIK: pri gravirajóčih  
ORODNIK: z gravirajóčima  

množina  
IMENOVALNIK: gravirajóča  
RODILNIK: gravirajóčih  
DAJALNIK: gravirajóčim  
TOŽILNIK: gravirajóča  
MESTNIK: pri gravirajóčih  
ORODNIK: z gravirajóčimi  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: gravíran  
RODILNIK: gravíranega  
DAJALNIK: gravíranemu  
TOŽILNIK: gravíran  

živo gravíranega  
MESTNIK: pri gravíranem  
ORODNIK: z gravíranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gravírana  
RODILNIK: gravíranih  
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DAJALNIK: gravíranima  
TOŽILNIK: gravírana  
MESTNIK: pri gravíranih  
ORODNIK: z gravíranima  

množina  
IMENOVALNIK: gravírani  
RODILNIK: gravíranih  
DAJALNIK: gravíranim  
TOŽILNIK: gravírane  
MESTNIK: pri gravíranih  
ORODNIK: z gravíranimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gravírana  
RODILNIK: gravírane  
DAJALNIK: gravírani  
TOŽILNIK: gravírano  
MESTNIK: pri gravírani  
ORODNIK: z gravírano  

dvojina  
IMENOVALNIK: gravírani  
RODILNIK: gravíranih  
DAJALNIK: gravíranima  
TOŽILNIK: gravírani  
MESTNIK: pri gravíranih  
ORODNIK: z gravíranima  

množina  
IMENOVALNIK: gravírane  
RODILNIK: gravíranih  
DAJALNIK: gravíranim  
TOŽILNIK: gravírane  
MESTNIK: pri gravíranih  
ORODNIK: z gravíranimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gravírano  
RODILNIK: gravíranega  
DAJALNIK: gravíranemu  
TOŽILNIK: gravírano  
MESTNIK: pri gravíranem  
ORODNIK: z gravíranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gravírani  
RODILNIK: gravíranih  
DAJALNIK: gravíranima  
TOŽILNIK: gravírani  
MESTNIK: pri gravíranih  
ORODNIK: z gravíranima  

množina  
IMENOVALNIK: gravírana  
RODILNIK: gravíranih  
DAJALNIK: gravíranim  
TOŽILNIK: gravírana  
MESTNIK: pri gravíranih  
ORODNIK: z gravíranimi  

DELEŽJE NA -aje: graviráje  

glagolnik  
ednina  

IMENOVALNIK: gravíranje  
RODILNIK: gravíranja  
DAJALNIK: gravíranju  
TOŽILNIK: gravíranje  
MESTNIK: pri gravíranju  
ORODNIK: z gravíranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gravíranji  
RODILNIK: gravíranj  
DAJALNIK: gravíranjema  
TOŽILNIK: gravíranji  
MESTNIK: pri gravíranjih  
ORODNIK: z gravíranjema  

množina  
IMENOVALNIK: gravíranja  
RODILNIK: gravíranj  
DAJALNIK: gravíranjem  
TOŽILNIK: gravíranja  
MESTNIK: pri gravíranjih  
ORODNIK: z gravíranji  

  
TONEMSKO  

[gravȋrati]  
IPA: [gɾaʋíːɾàti]  
NEDOLOČNIK: gravȋrati  
NAMENILNIK: gravȋrat  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: gravȋram  
2. OSEBA: gravȋraš  
3. OSEBA: gravȋra  

dvojina  
1. OSEBA: gravȋrava  
2. OSEBA: gravȋrata  
3. OSEBA: gravȋrata  

množina  
1. OSEBA: gravȋramo  
2. OSEBA: gravȋrate  
3. OSEBA: gravȋrajo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: gravȋraj  
dvojina  

1. OSEBA: gravȋrajva  
2. OSEBA: gravȋrajta  

množina  
1. OSEBA: gravȋrajmo  
2. OSEBA: gravȋrajte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: gravȋral  
DVOJINA: gravȋrala  
MNOŽINA: gravȋrali  

ženski spol  
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EDNINA: gravȋrala  
DVOJINA: gravȋrali  
MNOŽINA: gravȋrale  

srednji spol  
EDNINA: gravȋralo  
DVOJINA: gravȋrali  
MNOŽINA: gravȋrala  

deležnik na -č  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: graviraj č tudi graviraj č  
RODILNIK: graviraj čega  
DAJALNIK: graviraj čemu  
TOŽILNIK: graviraj č tudi graviraj č  

živo graviraj čega  
MESTNIK: pri graviraj čem  
ORODNIK: z graviraj čim  

dvojina  
IMENOVALNIK: graviraj ča  
RODILNIK: graviraj čih  
DAJALNIK: graviraj čima  
TOŽILNIK: graviraj ča  
MESTNIK: pri graviraj čih  
ORODNIK: z graviraj čima  

množina  
IMENOVALNIK: graviraj či  
RODILNIK: graviraj čih  
DAJALNIK: graviraj čim  
TOŽILNIK: graviraj če  
MESTNIK: pri graviraj čih  
ORODNIK: z graviraj čimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: graviraj ča  
RODILNIK: graviraj če  
DAJALNIK: graviraj či  
TOŽILNIK: graviraj čo  
MESTNIK: pri graviraj či  
ORODNIK: z graviraj čo  

dvojina  
IMENOVALNIK: graviraj či  
RODILNIK: graviraj čih  
DAJALNIK: graviraj čima  
TOŽILNIK: graviraj či  
MESTNIK: pri graviraj čih  
ORODNIK: z graviraj čima  

množina  
IMENOVALNIK: graviraj če  
RODILNIK: graviraj čih  
DAJALNIK: graviraj čim  
TOŽILNIK: graviraj če  
MESTNIK: pri graviraj čih  
ORODNIK: z graviraj čimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: graviraj če  

RODILNIK: graviraj čega  
DAJALNIK: graviraj čemu  
TOŽILNIK: graviraj če  
MESTNIK: pri graviraj čem  
ORODNIK: z graviraj čim  

dvojina  
IMENOVALNIK: graviraj či  
RODILNIK: graviraj čih  
DAJALNIK: graviraj čima  
TOŽILNIK: graviraj či  
MESTNIK: pri graviraj čih  
ORODNIK: z graviraj čima  

množina  
IMENOVALNIK: graviraj ča  
RODILNIK: graviraj čih  
DAJALNIK: graviraj čim  
TOŽILNIK: graviraj ča  
MESTNIK: pri graviraj čih  
ORODNIK: z graviraj čimi  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: gravȋran  
RODILNIK: gravȋranega  
DAJALNIK: gravȋranemu  
TOŽILNIK: gravȋran  

živo gravȋranega  
MESTNIK: pri gravȋranem  
ORODNIK: z gravȋranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gravȋrana  
RODILNIK: gravȋranih  
DAJALNIK: gravȋranima  
TOŽILNIK: gravȋrana  
MESTNIK: pri gravȋranih  
ORODNIK: z gravȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: gravȋrani  
RODILNIK: gravȋranih  
DAJALNIK: gravȋranim  
TOŽILNIK: gravȋrane  
MESTNIK: pri gravȋranih  
ORODNIK: z gravȋranimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gravȋrana  
RODILNIK: gravȋrane  
DAJALNIK: gravȋrani  
TOŽILNIK: gravȋrano  
MESTNIK: pri gravȋrani  
ORODNIK: z gravȋrano  

dvojina  
IMENOVALNIK: gravȋrani  
RODILNIK: gravȋranih  
DAJALNIK: gravȋranima  
TOŽILNIK: gravȋrani  
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MESTNIK: pri gravȋranih  
ORODNIK: z gravȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: gravȋrane  
RODILNIK: gravȋranih  
DAJALNIK: gravȋranim  
TOŽILNIK: gravȋrane  
MESTNIK: pri gravȋranih  
ORODNIK: z gravȋranimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: gravȋrano  
RODILNIK: gravȋranega  
DAJALNIK: gravȋranemu  
TOŽILNIK: gravȋrano  
MESTNIK: pri gravȋranem  
ORODNIK: z gravȋranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: gravȋrani  
RODILNIK: gravȋranih  
DAJALNIK: gravȋranima  
TOŽILNIK: gravȋrani  
MESTNIK: pri gravȋranih  
ORODNIK: z gravȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: gravȋrana  
RODILNIK: gravȋranih  
DAJALNIK: gravȋranim  
TOŽILNIK: gravȋrana  
MESTNIK: pri gravȋranih  
ORODNIK: z gravȋranimi  

DELEŽJE NA -aje: gravirȃje  
glagolnik  

ednina  
IMENOVALNIK: gravȋranje  
RODILNIK: gravȋranja  
DAJALNIK: gravȋranju  
TOŽILNIK: gravȋranje  
MESTNIK: pri gravȋranju  
ORODNIK: z gravȋranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: gravȋranji  
RODILNIK: gravȋranj  
DAJALNIK: gravȋranjema  
TOŽILNIK: gravȋranji  
MESTNIK: pri gravȋranjih  
ORODNIK: z gravȋranjema  

množina  
IMENOVALNIK: gravȋranja  
RODILNIK: gravȋranj  
DAJALNIK: gravȋranjem  
TOŽILNIK: gravȋranja  
MESTNIK: pri gravȋranjih  
ORODNIK: z gravȋranji  

  
IZVOR  

prevzeto prek nem. gravieren iz frc. graver < srfrc. 
graban ‛brazdati’, to prevzeto iz srniz. graven 
‛kopati’  
  

gravúra gravúre samostalnik ženskega spola  

[gravúra]  
POMEN  

1. likovna tehnika, pri kateri se podobe, vzorce 
vrezuje v tršo podlago, navadno leseno, 
kovinsko, kamnito  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Dela enega največjih svetovnih mojstrov gravure, 
ki je delal v Celju, hranijo najpomembnejši evropski 
muzeji.  

⏵ sam. beseda + v + sam. beseda v tožilniku  
▪ Poleg gravure v les so predvsem za dražje 

publikacije uporabljali litografijo in akvatinto.  
▪▪▪   
▪ Rimljani so bili mojstri v graviranju žlahtnih kamnov. 
Poznali so dve vrsti gravure: vdolben vzorec za pečate 
in izbočen relief za kamenje.  

1.1. likovno delo, ki nastane z uporabo te 
tehnike  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Prvotne gravure so večkrat popravljali ter barvali 

in risali čez prvotne slikarije.  
▪▪▪   
▪ S primerjavo stilov in tehnik so ugotovili, da so 
najstarejše gravure iz saharske mlajše kamene dobe 
stare 9000 let.  
▪ Z zemljevidi in starimi gravurami okrašeni prostor 
je opremljen z izbranim pohištvom.  

2. kar nastane z vrezovanjem črk, podob v tršo 
podlago  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

laserska gravura  
▪ Na pohištvenem sejmu predstavljamo z laserskimi 
gravurami oplemenitena barvna stekla in zrcala 
drsnih vrat.  
▪ Vojaki so vžigalnikom z različnimi gravurami dajali 

svoj pečat.  
⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  

▪ Absolutna zmagovalca na 20 kilometrov sta dobila 
dragocen prstan z gravuro bloškega smučarja.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gravúra]  
IPA: [gɾaˈʋuːɾa]  
ednina  

IMENOVALNIK: gravúra  
RODILNIK: gravúre  
DAJALNIK: gravúri  
TOŽILNIK: gravúro  
MESTNIK: pri gravúri  
ORODNIK: z gravúro  



190 

 

dvojina  
IMENOVALNIK: gravúri  
RODILNIK: gravúr  
DAJALNIK: gravúrama  
TOŽILNIK: gravúri  
MESTNIK: pri gravúrah  
ORODNIK: z gravúrama  

množina  
IMENOVALNIK: gravúre  
RODILNIK: gravúr  
DAJALNIK: gravúram  
TOŽILNIK: gravúre  
MESTNIK: pri gravúrah  
ORODNIK: z gravúrami  

  
TONEMSKO  

[gravȗra]  
IPA: [gɾaʋúːɾà]  
ednina  

IMENOVALNIK: gravȗra  
RODILNIK: gravȗre  
DAJALNIK: gravȗri  
TOŽILNIK: gravȗro  
MESTNIK: pri gravȗri  
ORODNIK: z gravȗro  

dvojina  
IMENOVALNIK: gravȗri  
RODILNIK: gravȗr  
DAJALNIK: gravȗrama  
TOŽILNIK: gravȗri  
MESTNIK: pri gravȗrah  
ORODNIK: z gravȗrama  

množina  
IMENOVALNIK: gravȗre  
RODILNIK: gravȗr  
DAJALNIK: gravȗram  
TOŽILNIK: gravȗre  
MESTNIK: pri gravȗrah  
ORODNIK: z gravȗrami  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Gravur, latinizirane oblike h 
Gravüre, prevzeto iz frc. gravure iz ↑gravirati  
  

gray graya; in grêj samostalnik moškega spola  

[grêj]  
POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje 
absorbirane doze ionizirajočega sevanja, ki 
ustreza enemu joulu absorbirane energije na 
kilogram snovi [Gy]  
▪ Absorbirana doza nekaj grayev v človeškem telesu 
lahko povzroči akutni radiacijski sindrom.  
▪ Ločimo absorbirano dozo, katere enota je gray (Gy), 

ter ekvivalentno dozo, katere enota je sievert (Sv).  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[grêj]  
IPA: [ˈgɾɛːi]  
ednina  

IMENOVALNIK: gray [grêj]  
RODILNIK: graya [grêja]  
DAJALNIK: grayu [grêju]  
TOŽILNIK: gray [grêj]  
MESTNIK: pri grayu [pri grêju]  
ORODNIK: z grayem [z grêjem]  

dvojina  
IMENOVALNIK: graya [grêja]  
RODILNIK: grayev [grêje ]  
DAJALNIK: grayema [grêjema]  
TOŽILNIK: graya [grêja]  
MESTNIK: pri grayih [pri grêjih]  
ORODNIK: z grayema [z grêjema]  

množina  
IMENOVALNIK: grayi [grêji]  
RODILNIK: grayev [grêje ]  
DAJALNIK: grayem [grêjem]  
TOŽILNIK: graye [grêje]  
MESTNIK: pri grayih [pri grêjih]  
ORODNIK: z grayi [z grêji]  

  
TONEMSKO  

[grȇj]  
IPA: [gɾ ːi]  
ednina  

IMENOVALNIK: gray [grȇj]  
RODILNIK: graya [grȇja]  
DAJALNIK: grayu [grȇju]  
TOŽILNIK: gray [grȇj]  
MESTNIK: pri grayu [pri grȇju]  
ORODNIK: z grayem [z grȇjem]  

dvojina  
IMENOVALNIK: graya [grȇja]  
RODILNIK: grayev [grȇje ]  
DAJALNIK: grayema [grȇjema]  
TOŽILNIK: graya [grȇja]  
MESTNIK: pri grayih [pri grȇjih]  
ORODNIK: z grayema [z grȇjema]  

množina  
IMENOVALNIK: grayi [grȇji]  
RODILNIK: grayev [grȇje ]  
DAJALNIK: grayem [grȇjem]  
TOŽILNIK: graye [grȇje]  
MESTNIK: pri grayih [pri grȇjih]  
ORODNIK: z grayi [z grȇji]  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Gray, angl., frc. gray, po 
angleškem fiziku Louisu Haroldu Grayu (1905–
1965)  
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grboslôvje grboslôvja samostalnik srednjega spola  

[gərboslô je]  
POMEN  

veda, ki se ukvarja s proučevanjem in opisom 
grbov, njihovega nastanka, zgodovine in 
oblikovanja; SIN.: heraldika  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ V prvem delu knjige avtor predstavlja osnove 
grboslovja in zastavoslovja ter povezavo obeh teh 
starih ved.  
▪ Začetek grboslovja je bil preprost: po simbolih na 
ščitih in praporih so vojske prepoznavale svoje 
vojake.  

⏵ priredna zveza  
grboslovje in zastavoslovje  
▪ V grboslovju in zastavoslovju velja pravilo: kakršne 
barve so na grbu, takšne morajo biti tudi na 

zastavi.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gərboslô je]  
IPA: [gəɾbɔˈslɔːujɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: grboslôvje  
RODILNIK: grboslôvja  
DAJALNIK: grboslôvju  
TOŽILNIK: grboslôvje  
MESTNIK: pri grboslôvju  
ORODNIK: z grboslôvjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: grboslôvji  
RODILNIK: grboslôvij  
DAJALNIK: grboslôvjema  
TOŽILNIK: grboslôvji  
MESTNIK: pri grboslôvjih  
ORODNIK: z grboslôvjema  

množina  
IMENOVALNIK: grboslôvja  
RODILNIK: grboslôvij  
DAJALNIK: grboslôvjem  
TOŽILNIK: grboslôvja  
MESTNIK: pri grboslôvjih  
ORODNIK: z grboslôvji  

  
TONEMSKO  

[gərboslȏ je]  
IPA: [gəɾbɔsl ːuj ]  
ednina  

IMENOVALNIK: grboslȏvje  
RODILNIK: grboslȏvja  
DAJALNIK: grboslȏvju  
TOŽILNIK: grboslȏvje  
MESTNIK: pri grboslȏvju  
ORODNIK: z grboslȏvjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: grboslȏvji  
RODILNIK: grboslȏvij  
DAJALNIK: grboslȏvjema  
TOŽILNIK: grboslȏvji  
MESTNIK: pri grboslȏvjih  
ORODNIK: z grboslȏvjema  

množina  
IMENOVALNIK: grboslȏvja  
RODILNIK: grboslȏvij  
DAJALNIK: grboslȏvjem  
TOŽILNIK: grboslȏvja  
MESTNIK: pri grboslȏvjih  
ORODNIK: z grboslȏvji  

  
IZVOR  
↑grb + tvor. od stcslov. slovo ‛beseda’  
  

grêj grêja; in gray samostalnik moškega spola  

[grêj]  
POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje 
absorbirane doze ionizirajočega sevanja, ki 
ustreza enemu džulu absorbirane energije na 
kilogram snovi [Gy]  
▪ Ob greju je za merjenje absorbirane doze v rabi še 
stokrat manjša stara enota rad.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[grêj]  
IPA: [ˈgɾɛːi]  
ednina  

IMENOVALNIK: grêj  
RODILNIK: grêja  
DAJALNIK: grêju  
TOŽILNIK: grêj  
MESTNIK: pri grêju  
ORODNIK: z grêjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: grêja  
RODILNIK: grêjev  
DAJALNIK: grêjema  
TOŽILNIK: grêja  
MESTNIK: pri grêjih  
ORODNIK: z grêjema  

množina  
IMENOVALNIK: grêji  
RODILNIK: grêjev  
DAJALNIK: grêjem  
TOŽILNIK: grêje  
MESTNIK: pri grêjih  
ORODNIK: z grêji  

  
TONEMSKO  
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[grȇj]  
IPA: [gɾ ːi]  
ednina  

IMENOVALNIK: grȇj  
RODILNIK: grȇja  
DAJALNIK: grȇju  
TOŽILNIK: grȇj  
MESTNIK: pri grȇju  
ORODNIK: z grȇjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: grȇja  
RODILNIK: grȇjev  
DAJALNIK: grȇjema  
TOŽILNIK: grȇja  
MESTNIK: pri grȇjih  
ORODNIK: z grȇjema  

množina  
IMENOVALNIK: grȇji  
RODILNIK: grȇjev  
DAJALNIK: grȇjem  
TOŽILNIK: grȇje  
MESTNIK: pri grȇjih  
ORODNIK: z grȇji  

  
IZVOR  
↑gray  
  

gromôvnik gromôvnika samostalnik moškega spola  

[gromô nik]  
POMEN  

1. bog groma, bliska  
▪ Jupiter se je polastil vse moči in oblasti od 

etruščanskih in grških gromovnikov.  
▪ Ali je kakšna sled tega slovenskega gromovnika še 
otipljiva v sedanjosti? Po ljudskem izročilu ljudje med 
Porabjem in Ptujsko goro ob grmenju še vedno 
pravijo: Perun bije.  

2. ekspresivno javni govornik, ki glasno, zavzeto, 
odločno izraža svoja stališča  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Eden izmed najbolj izpostavljenih gromovnikov za 
pravice igralcev se je zavzemal za takšno sistemsko 
ureditev tekmovalnega niza, ki bi najboljšim 
omogočala manj nastopov.  
▪ Zaradi posledic hude bolezni ni mogel biti glasovno 
takšen politični gromovnik, kot smo ga poznali, toda 
njegova izvajanja se niso spremenila ne po vsebini 

ne po obliki.  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ »Metafor se ne razlaga, jih razumeš ali pa jih ne,« 
pravi nekdanji parlamentarni gromovnik.  
▪ V spominu ostajajo gromovniki, ki se jih spomnimo 
po ognjevitosti njihovih nastopov bolj kot po 
njihovih imenitnih delih.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  

JAKOSTNO  
[gromô nik]  
IPA: [gɾɔˈmɔːunik]  
ednina  

IMENOVALNIK: gromôvnik  
RODILNIK: gromôvnika  
DAJALNIK: gromôvniku  
TOŽILNIK: gromôvnika  
MESTNIK: pri gromôvniku  
ORODNIK: z gromôvnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gromôvnika  
RODILNIK: gromôvnikov  
DAJALNIK: gromôvnikoma  
TOŽILNIK: gromôvnika  
MESTNIK: pri gromôvnikih  
ORODNIK: z gromôvnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: gromôvniki  
RODILNIK: gromôvnikov  
DAJALNIK: gromôvnikom  
TOŽILNIK: gromôvnike  
MESTNIK: pri gromôvnikih  
ORODNIK: z gromôvniki  

  
TONEMSKO  

[gromȏ nik]  
IPA: [gɾɔm ːunìk]  
ednina  

IMENOVALNIK: gromȏvnik  
RODILNIK: gromȏvnika  
DAJALNIK: gromȏvniku  
TOŽILNIK: gromȏvnika  
MESTNIK: pri gromȏvniku  
ORODNIK: z gromȏvnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gromȏvnika  
RODILNIK: gromȏvnikov  
DAJALNIK: gromȏvnikoma  
TOŽILNIK: gromȏvnika  
MESTNIK: pri gromȏvnikih  
ORODNIK: z gromȏvnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: gromȏvniki  
RODILNIK: gromȏvnikov  
DAJALNIK: gromȏvnikom  
TOŽILNIK: gromȏvnike  
MESTNIK: pri gromȏvnikih  
ORODNIK: z gromȏvniki  

  
IZVOR  
iz ↑grom  
  

guacamole guacamola samostalnik moškega spola  

[gvakamóle]  
POMEN  
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1. omaka, pomaka iz avokada, čilija, paradižnika, 
čebule, začimb  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v imenovalniku  

omaka guacamole  
▪ Rakce in omako guacamole postrezite na pogretih 
tortiljah.  
▪ Mehiška pomaka guacamole je najbolj znana jed iz 

avokada.  
▪▪▪   
▪ Dodatki so različni, skoraj gotovo pa se v guacamole 
zmeša čebulo, čili in sol.  

2. kot pridevnik ki je v zvezi z guacamolom 1.  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + sam. beseda  

guacamole omaka  
▪ Avokado lahko narežete v solato, napolnite z 

nadevom ali zmečkate v guacamole omako.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gvakamóle]  
IPA: [gʋakaˈmoːlɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: guacamole [gvakamóle]  
RODILNIK: guacamola [gvakamóla]  
DAJALNIK: guacamolu [gvakamólu]  
TOŽILNIK: guacamole [gvakamóle]  
MESTNIK: pri guacamolu [pri gvakamólu]  
ORODNIK: z guacamolom [z gvakamólom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: guacamola [gvakamóla]  
RODILNIK: guacamolov [gvakamólo ]  
DAJALNIK: guacamoloma [gvakamóloma]  
TOŽILNIK: guacamola [gvakamóla]  
MESTNIK: pri guacamolih [pri gvakamólih]  
ORODNIK: z guacamoloma [z gvakamóloma]  

množina  
IMENOVALNIK: guacamoli [gvakamóli]  
RODILNIK: guacamolov [gvakamólo ]  
DAJALNIK: guacamolom [gvakamólom]  
TOŽILNIK: guacamole [gvakamóle]  
MESTNIK: pri guacamolih [pri gvakamólih]  
ORODNIK: z guacamoli [z gvakamóli]  

  
TONEMSKO  

[gvakam le]  
IPA: [gʋakamóːl ]  
ednina  

IMENOVALNIK: guacamole [gvakam le]  
RODILNIK: guacamola [gvakam la]  
DAJALNIK: guacamolu [gvakam lu]  
TOŽILNIK: guacamole [gvakam le]  
MESTNIK: pri guacamolu [pri gvakam lu]  
ORODNIK: z guacamolom [z gvakam lom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: guacamola [gvakam la]  
RODILNIK: guacamolov [gvakam lo ]  

DAJALNIK: guacamoloma [gvakam loma]  
TOŽILNIK: guacamola [gvakam la]  
MESTNIK: pri guacamolih [pri gvakam lih]  
ORODNIK: z guacamoloma [z gvakam loma]  

množina  
IMENOVALNIK: guacamoli [gvakam li]  
RODILNIK: guacamolov [gvakam lo ]  
DAJALNIK: guacamolom [gvakam lom]  
TOŽILNIK: guacamole [gvakam le]  
MESTNIK: pri guacamolih [pri gvakam lih]  
ORODNIK: z guacamoli [z gvakam li]  

  
IZVOR  
prevzeto prek angl. in amer. špan. guacamole iz 
nahuatl ahuacamolli, iz ↑avokado + molli ‛omaka’  
  

gúmitvíst gúmitvísta samostalnik moškega spola  

[gúmitvíst]  
POMEN  

1. otroška igra, pri kateri se po določenem 
zaporedju skokov preskakuje dva trakova napete 
sklenjene elastike  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

igrati, skakati gumitvist  
▪ Otroci se podijo naokrog, igrajo gumitvist.  
▪ Na domačem dvorišču so se igrali skrivalnice, 
skakali gumitvist in se lovili s kolesi.  

▪▪▪   
▪ Na pločnik bodo narisali ristanc in pripravili elastiko 

za skakanje gumitvista.  

1.1. elastika, ki se uporablja pri tej igri  
▪ Na pločnike bodo otroci lahko risali, lahko se bodo 
tudi igrali z gumitvistom.  
▪ Sestri sem sunil gumitvist, ga razpel ter skušal 
preskočiti.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gúmitvíst]  
IPA: [ˈguːmiˈtʋiːst]  
ednina  

IMENOVALNIK: gúmitvíst  
RODILNIK: gúmitvísta  
DAJALNIK: gúmitvístu  
TOŽILNIK: gúmitvíst  
MESTNIK: pri gúmitvístu  
ORODNIK: z gúmitvístom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gúmitvísta  
RODILNIK: gúmitvístov  
DAJALNIK: gúmitvístoma  
TOŽILNIK: gúmitvísta  
MESTNIK: pri gúmitvístih  
ORODNIK: z gúmitvístoma  

množina  



194 

 

IMENOVALNIK: gúmitvísti  
RODILNIK: gúmitvístov  
DAJALNIK: gúmitvístom  
TOŽILNIK: gúmitvíste  
MESTNIK: pri gúmitvístih  
ORODNIK: z gúmitvísti  

  
TONEMSKO  

[gȗmitvȋst]  
IPA: [gúːmìtʋíːst]  
ednina  

IMENOVALNIK: gȗmitvȋst  
RODILNIK: gȗmitvȋsta  
DAJALNIK: gȗmitvȋstu  
TOŽILNIK: gȗmitvȋst  
MESTNIK: pri gȗmitvȋstu  
ORODNIK: z gȗmitvȋstom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gȗmitvȋsta  
RODILNIK: gȗmitvȋstov  
DAJALNIK: gȗmitvȋstoma  
TOŽILNIK: gȗmitvȋsta  
MESTNIK: pri gȗmitvȋstih  
ORODNIK: z gȗmitvȋstoma  

množina  
IMENOVALNIK: gȗmitvȋsti  
RODILNIK: gȗmitvȋstov  
DAJALNIK: gȗmitvȋstom  
TOŽILNIK: gȗmitvȋste  
MESTNIK: pri gȗmitvȋstih  
ORODNIK: z gȗmitvȋsti  

  
IZVOR  
prevzeto iz avstr. nem. Gummitwist iz 
Gummi(band) ‛elastika’ + ↑tvist  
  

gustín gustína samostalnik moškega spola  

[gustín]  
POMEN  

jedilni škrob iz koruze, namenjen zlasti za 
zgoščevanje jedi, peko  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

žlica gustina  
▪ Sok zavremo in ga zgostimo z zvrhano žlico 
gustina, po okusu sladkamo.  
▪ Kuhano juho spasiramo, precedimo, dolijemo 
sladko smetano, zavremo, povežemo z žličko 

gustina, ki ga razžvrkljamo v vinu.  
⏵ števnik + količinski sam. + sam. beseda v 

rodilniku  
n dag, n g gustina  
▪ Liter mleka zavremo in vanj zakuhamo 4 dag 

gustina, ki ga prej umešamo v vodo ali mleko.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[gustín]  
IPA: [gusˈtiːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: gustín  
RODILNIK: gustína  
DAJALNIK: gustínu  
TOŽILNIK: gustín  
MESTNIK: pri gustínu  
ORODNIK: z gustínom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gustína  
RODILNIK: gustínov  
DAJALNIK: gustínoma  
TOŽILNIK: gustína  
MESTNIK: pri gustínih  
ORODNIK: z gustínoma  

množina  
IMENOVALNIK: gustíni  
RODILNIK: gustínov  
DAJALNIK: gustínom  
TOŽILNIK: gustíne  
MESTNIK: pri gustínih  
ORODNIK: z gustíni  

  
TONEMSKO  

[gustȋn]  
IPA: [gustíːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: gustȋn  
RODILNIK: gustȋna  
DAJALNIK: gustȋnu  
TOŽILNIK: gustȋn  
MESTNIK: pri gustȋnu  
ORODNIK: z gustȋnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: gustȋna  
RODILNIK: gustȋnov  
DAJALNIK: gustȋnoma  
TOŽILNIK: gustȋna  
MESTNIK: pri gustȋnih  
ORODNIK: z gustȋnoma  

množina  
IMENOVALNIK: gustȋni  
RODILNIK: gustȋnov  
DAJALNIK: gustȋnom  
TOŽILNIK: gustȋne  
MESTNIK: pri gustȋnih  
ORODNIK: z gustȋni  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Gustin, imena izdelka podjetja dr. 
Oetker  
  

GW simbol  

POMEN  
simbol za enoto gigavat  
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▪ Družba ima v fazi produkcije za 16,3 GW električne 
moči, pričakuje pa še dodatnih 9,2 GW moči.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑gigavat  
  

GWh simbol  

POMEN  
simbol za enoto gigavatna ura  
▪ Po posodobitvi bosta elektrarni povečali svojo 

srednjo proizvodnjo za skupaj 63 GWh na leto.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑gigavat + lat. hōra ‛ura’  
  

Gy simbol  

POMEN  
simbol za enoto grej, gray  
▪ Dnevno lahko bolnik prejme od 1,8 do 2,0 Gy, zato 
potrebuje od 10 do 17 obsevanj, kar pomeni, da traja 
celotna terapija od dva do tri tedne.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑gray  
  

H simbol  

POMEN  
simbol za enoto henri, henry  
▪ Med kabloma je 5 m dolga zbiralka, katere 
nadomestna induktivnost je 1 H.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑henry  
  

háski háskija; in husky samostalnik moškega spola  

[háski]  
POMEN  

srednje velik pes z gosto dlako bele in sive barve, 
pokončnimi uhlji in svetlo rjavimi ali modrimi 
očmi; SIN.: sibirski haski  
▪ Okolica je bila zasnežena in posejana z ledenimi 
igluji, pred katerimi so posedali kosmati haskiji, ki so 
po potrebi tudi vlekli sani.  
▪ Iz zavetišča je rešila simpatično psico, dveletno 
mešanko med haskijem in ovčarjem.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[háski]  
IPA: [ˈxaːski]  
ednina  

IMENOVALNIK: háski  
RODILNIK: háskija  
DAJALNIK: háskiju  
TOŽILNIK: háskija  
MESTNIK: pri háskiju  
ORODNIK: s háskijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: háskija  
RODILNIK: háskijev  
DAJALNIK: háskijema  
TOŽILNIK: háskija  
MESTNIK: pri háskijih  
ORODNIK: s háskijema  

množina  
IMENOVALNIK: háskiji  
RODILNIK: háskijev  
DAJALNIK: háskijem  
TOŽILNIK: háskije  
MESTNIK: pri háskijih  
ORODNIK: s háskiji  

  
TONEMSKO  

[hȃski]  
IPA: [xáːskì]  
ednina  

IMENOVALNIK: hȃski  
RODILNIK: hȃskija  
DAJALNIK: hȃskiju  
TOŽILNIK: hȃskija  
MESTNIK: pri hȃskiju  
ORODNIK: s hȃskijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: hȃskija  
RODILNIK: hȃskijev  
DAJALNIK: hȃskijema  
TOŽILNIK: hȃskija  
MESTNIK: pri hȃskijih  
ORODNIK: s hȃskijema  

množina  
IMENOVALNIK: hȃskiji  
RODILNIK: hȃskijev  
DAJALNIK: hȃskijem  
TOŽILNIK: hȃskije  
MESTNIK: pri hȃskijih  
ORODNIK: s hȃskiji  

  
STALNE ZVEZE  
  
sibirski haski in sibirski husky  

srednje velik pes z gosto dlako bele in sive barve, 
pokončnimi uhlji in svetlo rjavimi ali modrimi 
očmi; SIN.: haski  
▪ Sibirskemu haskiju moramo omogočiti veliko 
gibanja.  
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▪ Prostor okoli hotela sta napolnila pasji lajež in 
tuljenje samojedov, aljaških malamutov in sibirskih 
haskijev.  
  
IZVOR  
↑husky  
  

hénri hénrija; in henry samostalnik moškega spola  

[hénri]  
POMEN  

iz elektrotehnike, iz fizike izpeljana merska enota za 
izražanje induktivnosti, ki ustreza induktivnosti 
zaključenega električnega kroga, v katerem se ob 
spremembi električnega toka za en amper na 
sekundo inducira napetost enega volta [H]  
▪ Prazne tuljave dosežejo pri večjem številu ovojev 
induktivnost nekaj milihenrijev. Če jih napolnimo s 
posebnim železnim jedrom, induktivnost naraste na 
nekaj henrijev.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[hénri]  
IPA: [ˈxeːnɾi]  
ednina  

IMENOVALNIK: hénri  
RODILNIK: hénrija  
DAJALNIK: hénriju  
TOŽILNIK: hénri  
MESTNIK: pri hénriju  
ORODNIK: s hénrijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: hénrija  
RODILNIK: hénrijev  
DAJALNIK: hénrijema  
TOŽILNIK: hénrija  
MESTNIK: pri hénrijih  
ORODNIK: s hénrijema  

množina  
IMENOVALNIK: hénriji  
RODILNIK: hénrijev  
DAJALNIK: hénrijem  
TOŽILNIK: hénrije  
MESTNIK: pri hénrijih  
ORODNIK: s hénriji  

  
TONEMSKO  

[h nri]  
IPA: [xéːnɾì]  
ednina  

IMENOVALNIK: h nri  
RODILNIK: h nrija  
DAJALNIK: h nriju  
TOŽILNIK: h nri  
MESTNIK: pri h nriju  
ORODNIK: s h nrijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: h nrija  
RODILNIK: h nrijev  
DAJALNIK: h nrijema  
TOŽILNIK: h nrija  
MESTNIK: pri h nrijih  
ORODNIK: s h nrijema  

množina  
IMENOVALNIK: h nriji  
RODILNIK: h nrijev  
DAJALNIK: h nrijem  
TOŽILNIK: h nrije  
MESTNIK: pri h nrijih  
ORODNIK: s h nriji  

  
IZVOR  
↑henry  
  

henry henryja; in hénri samostalnik moškega spola  

[hénri]  
POMEN  

iz elektrotehnike, iz fizike izpeljana merska enota za 
izražanje induktivnosti, ki ustreza induktivnosti 
zaključenega električnega kroga, v katerem se ob 
spremembi električnega toka za en amper na 
sekundo inducira napetost enega volta [H]  
▪ Med priključkoma tuljave z induktivnostjo enega 
henryja dobimo napetost enega volta, če se tok v 
tuljavi spremeni vsako sekundo za en amper.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[hénri]  
IPA: [ˈxeːnɾi]  
ednina  

IMENOVALNIK: henry [hénri]  
RODILNIK: henryja [hénrija]  
DAJALNIK: henryju [hénriju]  
TOŽILNIK: henry [hénri]  
MESTNIK: pri henryju [pri hénriju]  
ORODNIK: s henryjem [s hénrijem]  

dvojina  
IMENOVALNIK: henryja [hénrija]  
RODILNIK: henryjev [hénrije ]  
DAJALNIK: henryjema [hénrijema]  
TOŽILNIK: henryja [hénrija]  
MESTNIK: pri henryjih [pri hénrijih]  
ORODNIK: s henryjema [s hénrijema]  

množina  
IMENOVALNIK: henryji [hénriji]  
RODILNIK: henryjev [hénrije ]  
DAJALNIK: henryjem [hénrijem]  
TOŽILNIK: henryje [hénrije]  
MESTNIK: pri henryjih [pri hénrijih]  
ORODNIK: s henryji [s hénriji]  
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TONEMSKO  

[h nri]  
IPA: [xéːnɾì]  
ednina  

IMENOVALNIK: henry [h nri]  
RODILNIK: henryja [h nrija]  
DAJALNIK: henryju [h nriju]  
TOŽILNIK: henry [h nri]  
MESTNIK: pri henryju [pri h nriju]  
ORODNIK: s henryjem [s h nrijem]  

dvojina  
IMENOVALNIK: henryja [h nrija]  
RODILNIK: henryjev [h nrije ]  
DAJALNIK: henryjema [h nrijema]  
TOŽILNIK: henryja [h nrija]  
MESTNIK: pri henryjih [pri h nrijih]  
ORODNIK: s henryjema [s h nrijema]  

množina  
IMENOVALNIK: henryji [h nriji]  
RODILNIK: henryjev [h nrije ]  
DAJALNIK: henryjem [h nrijem]  
TOŽILNIK: henryje [h nrije]  
MESTNIK: pri henryjih [pri h nrijih]  
ORODNIK: s henryji [s h nriji]  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Henry, angl., frc. henry, po 
ameriškem fiziku Josephu Henryju (1797–1878)  
  

heráldični heráldična heráldično pridevnik  

[heráldični]  
POMEN  

1. ki je v zvezi s heraldiki ali heraldiko  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

heraldična stroka, veda | heraldična zakonitost | 

heraldično društvo | heraldično pravilo  
▪ Oba predloga, tako za grb kot za zastavo, sta 
izdelana v skladu s heraldičnimi zakonitostmi.  
▪ Pri grbu se je ravnal po heraldičnih pravilih in se 
posvetoval s strokovnjakom za heraldiko.  

1.1. ki se uporablja v heraldiki  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

heraldični atribut, motiv, simbol | heraldično 
znamenje  
▪ Heraldični motivi prikazujejo kronanega 
angleškega leva s ščitom sv. Jurija, tri kraljeve 
leve, simbolni hrast in tudorsko vrtnico.  
▪ Večina vitezov je nosila čelade s preklopnim 
vizirjem in prsni oklep, čezenj pa velikokrat še 
tuniko s heraldičnimi simboli rodbine oziroma 
domačega kraljestva.  
▪ Po starem izročilu naj bi se nekoč prebivalci teh 
krajev prevažali z ladjo, ladja pa je tudi staro 
heraldično znamenje tega kraja.  

  

IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[heráldični]  
IPA: [xɛˈɾaːldiʧni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: heráldični  
RODILNIK: heráldičnega  
DAJALNIK: heráldičnemu  
TOŽILNIK: heráldični  

živo heráldičnega  
MESTNIK: pri heráldičnem  
ORODNIK: s heráldičnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: heráldična  
RODILNIK: heráldičnih  
DAJALNIK: heráldičnima  
TOŽILNIK: heráldična  
MESTNIK: pri heráldičnih  
ORODNIK: s heráldičnima  

množina  
IMENOVALNIK: heráldični  
RODILNIK: heráldičnih  
DAJALNIK: heráldičnim  
TOŽILNIK: heráldične  
MESTNIK: pri heráldičnih  
ORODNIK: s heráldičnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: heráldična  
RODILNIK: heráldične  
DAJALNIK: heráldični  
TOŽILNIK: heráldično  
MESTNIK: pri heráldični  
ORODNIK: s heráldično  

dvojina  
IMENOVALNIK: heráldični  
RODILNIK: heráldičnih  
DAJALNIK: heráldičnima  
TOŽILNIK: heráldični  
MESTNIK: pri heráldičnih  
ORODNIK: s heráldičnima  

množina  
IMENOVALNIK: heráldične  
RODILNIK: heráldičnih  
DAJALNIK: heráldičnim  
TOŽILNIK: heráldične  
MESTNIK: pri heráldičnih  
ORODNIK: s heráldičnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: heráldično  
RODILNIK: heráldičnega  
DAJALNIK: heráldičnemu  
TOŽILNIK: heráldično  
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MESTNIK: pri heráldičnem  
ORODNIK: s heráldičnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: heráldični  
RODILNIK: heráldičnih  
DAJALNIK: heráldičnima  
TOŽILNIK: heráldični  
MESTNIK: pri heráldičnih  
ORODNIK: s heráldičnima  

množina  
IMENOVALNIK: heráldična  
RODILNIK: heráldičnih  
DAJALNIK: heráldičnim  
TOŽILNIK: heráldična  
MESTNIK: pri heráldičnih  
ORODNIK: s heráldičnimi  

  
TONEMSKO  

[heráldični]  
IPA: [xɛɾàːldíʧni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: heráldični  
RODILNIK: heráldičnega  
DAJALNIK: heráldičnemu  
TOŽILNIK: heráldični  

živo heráldičnega  
MESTNIK: pri heráldičnem  
ORODNIK: s heráldičnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: heráldična  
RODILNIK: heráldičnih  
DAJALNIK: heráldičnima  
TOŽILNIK: heráldična  
MESTNIK: pri heráldičnih  
ORODNIK: s heráldičnima  

množina  
IMENOVALNIK: heráldični  
RODILNIK: heráldičnih  
DAJALNIK: heráldičnim  
TOŽILNIK: heráldične  
MESTNIK: pri heráldičnih  
ORODNIK: s heráldičnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: heráldična  
RODILNIK: heráldične  
DAJALNIK: heráldični  
TOŽILNIK: heráldično  
MESTNIK: pri heráldični  
ORODNIK: s heráldično  

dvojina  
IMENOVALNIK: heráldični  
RODILNIK: heráldičnih  
DAJALNIK: heráldičnima  

TOŽILNIK: heráldični  
MESTNIK: pri heráldičnih  
ORODNIK: s heráldičnima  

množina  
IMENOVALNIK: heráldične  
RODILNIK: heráldičnih  
DAJALNIK: heráldičnim  
TOŽILNIK: heráldične  
MESTNIK: pri heráldičnih  
ORODNIK: s heráldičnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: heráldično  
RODILNIK: heráldičnega  
DAJALNIK: heráldičnemu  
TOŽILNIK: heráldično  
MESTNIK: pri heráldičnem  
ORODNIK: s heráldičnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: heráldični  
RODILNIK: heráldičnih  
DAJALNIK: heráldičnima  
TOŽILNIK: heráldični  
MESTNIK: pri heráldičnih  
ORODNIK: s heráldičnima  

množina  
IMENOVALNIK: heráldična  
RODILNIK: heráldičnih  
DAJALNIK: heráldičnim  
TOŽILNIK: heráldična  
MESTNIK: pri heráldičnih  
ORODNIK: s heráldičnimi  

  
IZVOR  
↑heraldika  
  

heráldik heráldika samostalnik moškega spola  

[heráldik]  
POMEN  

strokovnjak za heraldiko  
⏵ priredna zveza  

heraldik in veksilolog  
▪ Nekateri heraldiki in veksilologi menijo, da zastava 
ni najbolj posrečeno izbrana.  

▪▪▪   
▪ Grb občine je heraldik izdelal po heraldičnih pravilih, 
pri zasnovi simbolov grba pa je izhajal iz narave.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[heráldik]  
IPA: [xɛˈɾaːldik]  
ednina  

IMENOVALNIK: heráldik  
RODILNIK: heráldika  
DAJALNIK: heráldiku  
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TOŽILNIK: heráldika  
MESTNIK: pri heráldiku  
ORODNIK: s heráldikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: heráldika  
RODILNIK: heráldikov  
DAJALNIK: heráldikoma  
TOŽILNIK: heráldika  
MESTNIK: pri heráldikih  
ORODNIK: s heráldikoma  

množina  
IMENOVALNIK: heráldiki  
RODILNIK: heráldikov  
DAJALNIK: heráldikom  
TOŽILNIK: heráldike  
MESTNIK: pri heráldikih  
ORODNIK: s heráldiki  

  
TONEMSKO  

[heráldik]  
IPA: [xɛɾàːldík]  
ednina  

IMENOVALNIK: heráldik  
RODILNIK: heráldika  
DAJALNIK: heráldiku  
TOŽILNIK: heráldika  
MESTNIK: pri heráldiku  
ORODNIK: s heráldikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: heráldika  
RODILNIK: heráldikov tudi herȃldikov  
DAJALNIK: heráldikoma  
TOŽILNIK: heráldika  
MESTNIK: pri heráldikih tudi pri herȃldikih  
ORODNIK: s heráldikoma  

množina  
IMENOVALNIK: heráldiki  
RODILNIK: heráldikov tudi herȃldikov  
DAJALNIK: heráldikom  
TOŽILNIK: heráldike  
MESTNIK: pri heráldikih tudi pri herȃldikih  
ORODNIK: s heráldiki tudi s herȃldiki  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Heraldiker, glej ↑heraldika  
  

heráldika heráldike samostalnik ženskega spola  

[heráldika]  
POMEN  

veda, ki se ukvarja s proučevanjem in opisom 
grbov, njihovega nastanka, zgodovine in 
oblikovanja; SIN.: grboslovje  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

cerkvena, plemiška heraldika  

▪ Odprli so razstavo izbora plemiške in cerkvene 
heraldike po slovenskem plemiču in prvem heraldiku 
Janezu Vajkardu Valvazorju.  
▪ Pomen grba in zastave je v simbolnem znaku 
posamezne osebe oziroma posamezne rodbine, če 

gre za osebno oziroma rodbinsko heraldiko.  
⏵ sam. beseda + za + sam. beseda v tožilniku  

strokovnjak za heraldiko  
▪ Tuji strokovnjaki za heraldiko in veksilologijo so 
nas opozorili, da grb in zastava nista narejena po 

pravilih stroke.  
⏵ priredna zveza  

heraldika in veksilologija  
▪ Avtor je izvedenec za heraldiko in veksilologijo, 
vedi o grbih in zastavah.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[heráldika]  
IPA: [xɛˈɾaːldika]  
ednina  

IMENOVALNIK: heráldika  
RODILNIK: heráldike  
DAJALNIK: heráldiki  
TOŽILNIK: heráldiko  
MESTNIK: pri heráldiki  
ORODNIK: s heráldiko  

dvojina  
IMENOVALNIK: heráldiki  
RODILNIK: heráldik  
DAJALNIK: heráldikama  
TOŽILNIK: heráldiki  
MESTNIK: pri heráldikah  
ORODNIK: s heráldikama  

množina  
IMENOVALNIK: heráldike  
RODILNIK: heráldik  
DAJALNIK: heráldikam  
TOŽILNIK: heráldike  
MESTNIK: pri heráldikah  
ORODNIK: s heráldikami  

  
TONEMSKO  

[heráldika]  
IPA: [xɛɾàːldíka]  
ednina  

IMENOVALNIK: heráldika  
RODILNIK: heráldike  
DAJALNIK: heráldiki  
TOŽILNIK: heráldiko  
MESTNIK: pri heráldiki  
ORODNIK: s herȃldiko  

dvojina  
IMENOVALNIK: heráldiki  
RODILNIK: herȃldik  
DAJALNIK: heráldikama  
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TOŽILNIK: heráldiki  
MESTNIK: pri heráldikah  
ORODNIK: s heráldikama  

množina  
IMENOVALNIK: heráldike  
RODILNIK: herȃldik  
DAJALNIK: heráldikam  
TOŽILNIK: heráldike  
MESTNIK: pri heráldikah  
ORODNIK: s heráldikami  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Heraldik iz frc. (science) 
héraldique iz hérault ‛glasnik, klicar’, prevzeto iz 
stfrank.  
  

hêrc hêrca; in hertz samostalnik moškega spola  

[hêrc]  
POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje 
frekvence, ki ustreza enemu cikličnemu dogodku 
na sekundo [Hz]  
▪ Povprečen človek je sposoben slišati frekvence od 
50 do 15.000 hercev, s starostjo pa se sposobnost 
zaznavanja visokih in nizkih frekvenc zmanjšuje.  
▪ Zaradi zgodovinskih razlogov so se v ZDA odločili za 
110-voltno hišno napeljavo in frekvenco 60 hercev, 
medtem ko je v Evropi napetost skoraj še enkrat 
večja.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[hêrc]  
IPA: [ˈxɛːɾʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: hêrc  
RODILNIK: hêrca  
DAJALNIK: hêrcu  
TOŽILNIK: hêrc  
MESTNIK: pri hêrcu  
ORODNIK: s hêrcem  

dvojina  
IMENOVALNIK: hêrca  
RODILNIK: hêrcev  
DAJALNIK: hêrcema  
TOŽILNIK: hêrca  
MESTNIK: pri hêrcih  
ORODNIK: s hêrcema  

množina  
IMENOVALNIK: hêrci  
RODILNIK: hêrcev  
DAJALNIK: hêrcem  
TOŽILNIK: hêrce  
MESTNIK: pri hêrcih  
ORODNIK: s hêrci  

  

TONEMSKO  
[hȇrc]  
IPA: [x ːɾʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: hȇrc  
RODILNIK: hȇrca  
DAJALNIK: hȇrcu  
TOŽILNIK: hȇrc  
MESTNIK: pri hȇrcu  
ORODNIK: s hȇrcem  

dvojina  
IMENOVALNIK: hȇrca  
RODILNIK: hȇrcev  
DAJALNIK: hȇrcema  
TOŽILNIK: hȇrca  
MESTNIK: pri hȇrcih  
ORODNIK: s hȇrcema  

množina  
IMENOVALNIK: hȇrci  
RODILNIK: hȇrcev  
DAJALNIK: hȇrcem  
TOŽILNIK: hȇrce  
MESTNIK: pri hȇrcih  
ORODNIK: s hȇrci  

  
IZVOR  
↑hertz  
  

hêrčni hêrčna hêrčno pridevnik  

[hêrčni]  
POMEN  

del pridevniške zloženke v obliki n-herčni ki je v zvezi z 

določenim številom hercev  
▪ Voda poganja devet 50-herčnih in devet 60-herčnih 
turbin, vsako z močjo 715 MW.  
▪ Pri 100-herčnih modelih elektronika v televizorju 
med vsako televizijsko sličico izračuna še eno 
vmesno, pri 200-herčnih pa kar tri, kar naj bi 

zagotovilo zelo gladko premikajočo se sliko.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[hêrčni]  
IPA: [ˈxɛːɾʧni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: hêrčni  
RODILNIK: hêrčnega  
DAJALNIK: hêrčnemu  
TOŽILNIK: hêrčni  

živo hêrčnega  
MESTNIK: pri hêrčnem  
ORODNIK: s hêrčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: hêrčna  
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RODILNIK: hêrčnih  
DAJALNIK: hêrčnima  
TOŽILNIK: hêrčna  
MESTNIK: pri hêrčnih  
ORODNIK: s hêrčnima  

množina  
IMENOVALNIK: hêrčni  
RODILNIK: hêrčnih  
DAJALNIK: hêrčnim  
TOŽILNIK: hêrčne  
MESTNIK: pri hêrčnih  
ORODNIK: s hêrčnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: hêrčna  
RODILNIK: hêrčne  
DAJALNIK: hêrčni  
TOŽILNIK: hêrčno  
MESTNIK: pri hêrčni  
ORODNIK: s hêrčno  

dvojina  
IMENOVALNIK: hêrčni  
RODILNIK: hêrčnih  
DAJALNIK: hêrčnima  
TOŽILNIK: hêrčni  
MESTNIK: pri hêrčnih  
ORODNIK: s hêrčnima  

množina  
IMENOVALNIK: hêrčne  
RODILNIK: hêrčnih  
DAJALNIK: hêrčnim  
TOŽILNIK: hêrčne  
MESTNIK: pri hêrčnih  
ORODNIK: s hêrčnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: hêrčno  
RODILNIK: hêrčnega  
DAJALNIK: hêrčnemu  
TOŽILNIK: hêrčno  
MESTNIK: pri hêrčnem  
ORODNIK: s hêrčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: hêrčni  
RODILNIK: hêrčnih  
DAJALNIK: hêrčnima  
TOŽILNIK: hêrčni  
MESTNIK: pri hêrčnih  
ORODNIK: s hêrčnima  

množina  
IMENOVALNIK: hêrčna  
RODILNIK: hêrčnih  
DAJALNIK: hêrčnim  
TOŽILNIK: hêrčna  
MESTNIK: pri hêrčnih  
ORODNIK: s hêrčnimi  

  
TONEMSKO  

[hȇrčni]  
IPA: [x ːɾʧnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: hȇrčni  
RODILNIK: hȇrčnega  
DAJALNIK: hȇrčnemu  
TOŽILNIK: hȇrčni  

živo hȇrčnega  
MESTNIK: pri hȇrčnem  
ORODNIK: s hȇrčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: hȇrčna  
RODILNIK: hȇrčnih  
DAJALNIK: hȇrčnima  
TOŽILNIK: hȇrčna  
MESTNIK: pri hȇrčnih  
ORODNIK: s hȇrčnima  

množina  
IMENOVALNIK: hȇrčni  
RODILNIK: hȇrčnih  
DAJALNIK: hȇrčnim  
TOŽILNIK: hȇrčne  
MESTNIK: pri hȇrčnih  
ORODNIK: s hȇrčnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: hȇrčna  
RODILNIK: hȇrčne  
DAJALNIK: hȇrčni  
TOŽILNIK: hȇrčno  
MESTNIK: pri hȇrčni  
ORODNIK: s hȇrčno  

dvojina  
IMENOVALNIK: hȇrčni  
RODILNIK: hȇrčnih  
DAJALNIK: hȇrčnima  
TOŽILNIK: hȇrčni  
MESTNIK: pri hȇrčnih  
ORODNIK: s hȇrčnima  

množina  
IMENOVALNIK: hȇrčne  
RODILNIK: hȇrčnih  
DAJALNIK: hȇrčnim  
TOŽILNIK: hȇrčne  
MESTNIK: pri hȇrčnih  
ORODNIK: s hȇrčnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: hȇrčno  
RODILNIK: hȇrčnega  
DAJALNIK: hȇrčnemu  
TOŽILNIK: hȇrčno  
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MESTNIK: pri hȇrčnem  
ORODNIK: s hȇrčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: hȇrčni  
RODILNIK: hȇrčnih  
DAJALNIK: hȇrčnima  
TOŽILNIK: hȇrčni  
MESTNIK: pri hȇrčnih  
ORODNIK: s hȇrčnima  

množina  
IMENOVALNIK: hȇrčna  
RODILNIK: hȇrčnih  
DAJALNIK: hȇrčnim  
TOŽILNIK: hȇrčna  
MESTNIK: pri hȇrčnih  
ORODNIK: s hȇrčnimi  

  
IZVOR  
↑herc  
  

hermafrodít hermafrodíta samostalnik moškega spola  

[hermafrodít]  
POMEN  

1. komur glede na spolne organe in druge spolne 
značilnosti ni mogoče pripisati ženskega ali 
moškega spola; SIN.: androgin1  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ Nekateri hermafroditi lahko imajo otroke.  
▪▪▪   
▪ V zahodnih industrijskih družbah hermafrodite skoraj 
vedno kategorizirajo kot moške ali kot ženske.  

2. žival, ki ima ženske in moške spolne organe  
▪ V neki reki v Veliki Britaniji so ribiči našli ribe 
hermafrodite.  
▪ Ena od raziskav je pokazala, da je v gosto poseljenih 
območjih 40 odstotkov samcev krastač 
hermafroditov.  

3. ekspresivno kdor ima, izkazuje različne, navadno 
nasprotujoče si (javne) podobe, stališča, zlasti 
zaradi lastnih koristi  
▪ Najraje ne bi bil ne levi ne desni, ne mož ne žena, 
ne krop ne voda – politični hermafrodit.  

3.1. ekspresivno kar ima, izkazuje različne, 
navadno nasprotujoče si lastnosti  
▪ Je hermafrodit med karavanom in enoprostorskim 
vozilom.  
▪ Veter, bistvo za vsakega surferja, je lahko 
hermafrodit – nežen in uživaški, grob in 
problematičen.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[hermafrodít]  
IPA: [xɛɾmafɾɔˈdiːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: hermafrodít  
RODILNIK: hermafrodíta  
DAJALNIK: hermafrodítu  
TOŽILNIK: hermafrodíta  
MESTNIK: pri hermafrodítu  
ORODNIK: s hermafrodítom  

dvojina  
IMENOVALNIK: hermafrodíta  
RODILNIK: hermafrodítov  
DAJALNIK: hermafrodítoma  
TOŽILNIK: hermafrodíta  
MESTNIK: pri hermafrodítih  
ORODNIK: s hermafrodítoma  

množina  
IMENOVALNIK: hermafrodíti  
RODILNIK: hermafrodítov  
DAJALNIK: hermafrodítom  
TOŽILNIK: hermafrodíte  
MESTNIK: pri hermafrodítih  
ORODNIK: s hermafrodíti  

  
TONEMSKO  

[hermafrodȋt]  
IPA: [xɛɾmafɾɔdíːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: hermafrodȋt  
RODILNIK: hermafrodȋta  
DAJALNIK: hermafrodȋtu  
TOŽILNIK: hermafrodȋta  
MESTNIK: pri hermafrodȋtu  
ORODNIK: s hermafrodȋtom  

dvojina  
IMENOVALNIK: hermafrodȋta  
RODILNIK: hermafrodȋtov  
DAJALNIK: hermafrodȋtoma  
TOŽILNIK: hermafrodȋta  
MESTNIK: pri hermafrodȋtih  
ORODNIK: s hermafrodȋtoma  

množina  
IMENOVALNIK: hermafrodȋti  
RODILNIK: hermafrodȋtov  
DAJALNIK: hermafrodȋtom  
TOŽILNIK: hermafrodȋte  
MESTNIK: pri hermafrodȋtih  
ORODNIK: s hermafrodȋti  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Hermaphrodit, frc. 
hermaphrodite in nlat. hermaphroditus iz gr. 
hermaphródītos, po imenu dvospolnega božanskega 
bitja Hermaphródītos, otroka Hermesa in Afrodite  
  

hermelíka hermelíke samostalnik ženskega spola  

[hermelíka]  
POMEN  
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1. zdravilna rastlina z mesnatimi sivo zelenimi 
listi in majhnimi rumenkastimi ali rožnatimi 
cvetovi v kobulastih socvetjih ali del te rastline; 

primerjaj lat. Sedum maximum  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ Hermelika najraje raste med gruščem in pečevjem, 
po skalnatih mejah, kjer je nanesena dobra zemlja.  

▪▪▪   
▪ Socvetja hermelik v toplih jesenskih dnevih 

privabljajo čebele.  
▪ Za bolečine v grlu priporoča obloge iz zmesi gline in 
čebule, za težave s kožo pa mazanje z mešanico 

poparjene hermelike in gline.  

1.1. zdravilni pripravek iz te rastline ali žganje, 
v katerem je namočena ta rastlina  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ Hermelika blaži težave z grlom.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[hermelíka]  
IPA: [xɛɾmɛˈliːka]  
ednina  

IMENOVALNIK: hermelíka  
RODILNIK: hermelíke  
DAJALNIK: hermelíki  
TOŽILNIK: hermelíko  
MESTNIK: pri hermelíki  
ORODNIK: s hermelíko  

dvojina  
IMENOVALNIK: hermelíki  
RODILNIK: hermelík  
DAJALNIK: hermelíkama  
TOŽILNIK: hermelíki  
MESTNIK: pri hermelíkah  
ORODNIK: s hermelíkama  

množina  
IMENOVALNIK: hermelíke  
RODILNIK: hermelík  
DAJALNIK: hermelíkam  
TOŽILNIK: hermelíke  
MESTNIK: pri hermelíkah  
ORODNIK: s hermelíkami  

  
TONEMSKO  

[hermelíka]  
IPA: [xɛɾmɛlìːká]  
ednina  

IMENOVALNIK: hermelíka  
RODILNIK: hermelíke  
DAJALNIK: hermelíki  
TOŽILNIK: hermelíko  
MESTNIK: pri hermelíki  
ORODNIK: s hermelȋko  

dvojina  
IMENOVALNIK: hermelíki  

RODILNIK: hermelȋk  
DAJALNIK: hermelíkama  
TOŽILNIK: hermelíki  
MESTNIK: pri hermelíkah  
ORODNIK: s hermelíkama  

množina  
IMENOVALNIK: hermelíke  
RODILNIK: hermelȋk  
DAJALNIK: hermelíkam  
TOŽILNIK: hermelíke  
MESTNIK: pri hermelíkah  
ORODNIK: s hermelíkami  

  
IZVOR  
iz *hermel ‛kamilica’, prevzeto iz nar. nem. Hermel  
  

hermelín hermelína samostalnik moškega spola  

[hermelín]  
POMEN  

1. podlasici podobna žival, ki ima pozimi belo 
dlako in črno liso na koncu repa; primerjaj lat. Mustela 
erminea  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

hermelin živi KJE  
▪ Hermelin zaradi svojih telesnih značilnosti polovi 

več podgan, miši in voluharic kot domača mačka.  
▪ Hermelin živi tudi v Sloveniji.  
▪ Hermelin je sedel na snegu in prežal na miško.  

▪▪▪   
▪ Kunec popolnoma otrpne med opazovanjem 
plenilskega hermelina, ki se bliža vhodu na njegovo 
območje.  

1.1. krzno te živali  
⏵ prid. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  

obrobljen s hermelinom  
▪ Čez obleko iz tanke bruseljske čipke je imela 
žametno ogrinjalo, obrobljeno s hermelinom.  

▪▪▪   
▪ Na rame so ji pritrdile vlečko iz hermelina, 
izvezeno z dragimi kamni, ki se je ujemala z njeno 

obleko.  

2. pritlikavi kunec bele barve z rdečimi ali svetlo 
modrimi očmi  
▪ Hermelin je izvorna pasma pritlikavih kuncev, katere 
zgodovina sega v 19. stoletje na Nizozemsko in v 

Anglijo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[hermelín]  
IPA: [xɛɾmɛˈliːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: hermelín  
RODILNIK: hermelína  
DAJALNIK: hermelínu  
TOŽILNIK: hermelína  
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MESTNIK: pri hermelínu  
ORODNIK: s hermelínom  

dvojina  
IMENOVALNIK: hermelína  
RODILNIK: hermelínov  
DAJALNIK: hermelínoma  
TOŽILNIK: hermelína  
MESTNIK: pri hermelínih  
ORODNIK: s hermelínoma  

množina  
IMENOVALNIK: hermelíni  
RODILNIK: hermelínov  
DAJALNIK: hermelínom  
TOŽILNIK: hermelíne  
MESTNIK: pri hermelínih  
ORODNIK: s hermelíni  

  
TONEMSKO  

[hermelȋn]  
IPA: [xeɾmɛlíːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: hermelȋn  
RODILNIK: hermelȋna  
DAJALNIK: hermelȋnu  
TOŽILNIK: hermelȋna  
MESTNIK: pri hermelȋnu  
ORODNIK: s hermelȋnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: hermelȋna  
RODILNIK: hermelȋnov  
DAJALNIK: hermelȋnoma  
TOŽILNIK: hermelȋna  
MESTNIK: pri hermelȋnih  
ORODNIK: s hermelȋnoma  

množina  
IMENOVALNIK: hermelȋni  
RODILNIK: hermelȋnov  
DAJALNIK: hermelȋnom  
TOŽILNIK: hermelȋne  
MESTNIK: pri hermelȋnih  
ORODNIK: s hermelȋni  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Hermelin < stvnem. harmilī(n), 
prvotno ‛majhna podlasica’, iz harmo ‛podlasica’  
  

hertz hertza; in hêrc samostalnik moškega spola  

[hêrc]  
POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje 
frekvence, ki ustreza enemu cikličnemu dogodku 
na sekundo [Hz]  
▪ Frekvence govora se začenjajo od nekaj deset 
hertzov (Hz) pa do kakšnih 7 kHz (7000 Hz).  
▪ Domače mačke predejo na frekvenci od 27 do 
44 hertzov, puma pa od 20 do 50 hertzov.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[hêrc]  
IPA: [ˈxɛːɾʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: hertz [hêrc]  
RODILNIK: hertza [hêrca]  
DAJALNIK: hertzu [hêrcu]  
TOŽILNIK: hertz [hêrc]  
MESTNIK: pri hertzu [pri hêrcu]  
ORODNIK: s hertzom [s hêrcem]  

dvojina  
IMENOVALNIK: hertza [hêrca]  
RODILNIK: hertzov [hêrce ]  
DAJALNIK: hertzoma [hêrcema]  
TOŽILNIK: hertza [hêrca]  
MESTNIK: pri hertzih [pri hêrcih]  
ORODNIK: s hertzoma [s hêrcema]  

množina  
IMENOVALNIK: hertzi [hêrci]  
RODILNIK: hertzov [hêrce ]  
DAJALNIK: hertzom [hêrcem]  
TOŽILNIK: hertze [hêrce]  
MESTNIK: pri hertzih [pri hêrcih]  
ORODNIK: s hertzi [s hêrci]  

  
TONEMSKO  

[hȇrc]  
IPA: [x ːɾʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: hertz [hȇrc]  
RODILNIK: hertza [hȇrca]  
DAJALNIK: hertzu [hȇrcu]  
TOŽILNIK: hertz [hȇrc]  
MESTNIK: pri hertzu [pri hȇrcu]  
ORODNIK: s hertzom [s hȇrcem]  

dvojina  
IMENOVALNIK: hertza [hȇrca]  
RODILNIK: hertzov [hȇrce ]  
DAJALNIK: hertzoma [hȇrcema]  
TOŽILNIK: hertza [hȇrca]  
MESTNIK: pri hertzih [pri hȇrcih]  
ORODNIK: s hertzoma [s hȇrcema]  

množina  
IMENOVALNIK: hertzi [hȇrci]  
RODILNIK: hertzov [hȇrce ]  
DAJALNIK: hertzom [hȇrcem]  
TOŽILNIK: hertze [hȇrce]  
MESTNIK: pri hertzih [pri hȇrcih]  
ORODNIK: s hertzi [s hȇrci]  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Hertz, angl., frc. hertz, po 
nemškem fiziku Heinrichu Rudolfu Hertzu (1857–
1894)  
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heterocíklični heterocíklična heterocíklično 

pridevnik  
[heterocíklični]  
POMEN  

iz kemije pri katerem so atomi, navadno ogljika in še 
enega elementa, razporejeni v sklenjeni verigi, 
povezani v obroč  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

heterociklični (aromatski) amini | heterociklične 
spojine  
▪ Težišče raziskav so predstavljale heterociklične 
spojine, predvsem tiste, ki vsebujejo dušik in/ali 
žveplo in so analogi biološko pomembnih spojin.  
▪ V benzenovem obroču je lahko namesto enega (ali 
več) ogljikovega atoma npr. atom dušika. To so 

heterociklični obroči, ki so prav tako aromatski.  
▪ Čim dlje časa se peče meso, tem več 
heterocikličnih aminov pri tem nastaja.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[heterocíklični]  
IPA: [xɛtɛɾɔˈʦiːkliʧni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: heterocíklični  
RODILNIK: heterocíkličnega  
DAJALNIK: heterocíkličnemu  
TOŽILNIK: heterocíklični  

živo heterocíkličnega  
MESTNIK: pri heterocíkličnem  
ORODNIK: s heterocíkličnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: heterocíklična  
RODILNIK: heterocíkličnih  
DAJALNIK: heterocíkličnima  
TOŽILNIK: heterocíklična  
MESTNIK: pri heterocíkličnih  
ORODNIK: s heterocíkličnima  

množina  
IMENOVALNIK: heterocíklični  
RODILNIK: heterocíkličnih  
DAJALNIK: heterocíkličnim  
TOŽILNIK: heterocíklične  
MESTNIK: pri heterocíkličnih  
ORODNIK: s heterocíkličnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: heterocíklična  
RODILNIK: heterocíklične  
DAJALNIK: heterocíklični  
TOŽILNIK: heterocíklično  
MESTNIK: pri heterocíklični  
ORODNIK: s heterocíklično  

dvojina  
IMENOVALNIK: heterocíklični  
RODILNIK: heterocíkličnih  
DAJALNIK: heterocíkličnima  
TOŽILNIK: heterocíklični  
MESTNIK: pri heterocíkličnih  
ORODNIK: s heterocíkličnima  

množina  
IMENOVALNIK: heterocíklične  
RODILNIK: heterocíkličnih  
DAJALNIK: heterocíkličnim  
TOŽILNIK: heterocíklične  
MESTNIK: pri heterocíkličnih  
ORODNIK: s heterocíkličnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: heterocíklično  
RODILNIK: heterocíkličnega  
DAJALNIK: heterocíkličnemu  
TOŽILNIK: heterocíklično  
MESTNIK: pri heterocíkličnem  
ORODNIK: s heterocíkličnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: heterocíklični  
RODILNIK: heterocíkličnih  
DAJALNIK: heterocíkličnima  
TOŽILNIK: heterocíklični  
MESTNIK: pri heterocíkličnih  
ORODNIK: s heterocíkličnima  

množina  
IMENOVALNIK: heterocíklična  
RODILNIK: heterocíkličnih  
DAJALNIK: heterocíkličnim  
TOŽILNIK: heterocíklična  
MESTNIK: pri heterocíkličnih  
ORODNIK: s heterocíkličnimi  

  
TONEMSKO  

[heterocíklični]  
IPA: [xɛtɛɾɔʦìːklíʧni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: heterocíklični  
RODILNIK: heterocíkličnega  
DAJALNIK: heterocíkličnemu  
TOŽILNIK: heterocíklični  

živo heterocíkličnega  
MESTNIK: pri heterocíkličnem  
ORODNIK: s heterocíkličnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: heterocíklična  
RODILNIK: heterocíkličnih  
DAJALNIK: heterocíkličnima  
TOŽILNIK: heterocíklična  
MESTNIK: pri heterocíkličnih  
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ORODNIK: s heterocíkličnima  
množina  

IMENOVALNIK: heterocíklični  
RODILNIK: heterocíkličnih  
DAJALNIK: heterocíkličnim  
TOŽILNIK: heterocíklične  
MESTNIK: pri heterocíkličnih  
ORODNIK: s heterocíkličnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: heterocíklična  
RODILNIK: heterocíklične  
DAJALNIK: heterocíklični  
TOŽILNIK: heterocíklično  
MESTNIK: pri heterocíklični  
ORODNIK: s heterocíklično  

dvojina  
IMENOVALNIK: heterocíklični  
RODILNIK: heterocíkličnih  
DAJALNIK: heterocíkličnima  
TOŽILNIK: heterocíklični  
MESTNIK: pri heterocíkličnih  
ORODNIK: s heterocíkličnima  

množina  
IMENOVALNIK: heterocíklične  
RODILNIK: heterocíkličnih  
DAJALNIK: heterocíkličnim  
TOŽILNIK: heterocíklične  
MESTNIK: pri heterocíkličnih  
ORODNIK: s heterocíkličnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: heterocíklično  
RODILNIK: heterocíkličnega  
DAJALNIK: heterocíkličnemu  
TOŽILNIK: heterocíklično  
MESTNIK: pri heterocíkličnem  
ORODNIK: s heterocíkličnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: heterocíklični  
RODILNIK: heterocíkličnih  
DAJALNIK: heterocíkličnima  
TOŽILNIK: heterocíklični  
MESTNIK: pri heterocíkličnih  
ORODNIK: s heterocíkličnima  

množina  
IMENOVALNIK: heterocíklična  
RODILNIK: heterocíkličnih  
DAJALNIK: heterocíkličnim  
TOŽILNIK: heterocíklična  
MESTNIK: pri heterocíkličnih  
ORODNIK: s heterocíkličnimi  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. heterozyklisch, iz novoklas. 
hetero.. ‛različen, raznolik, drugačen’ iz gr. héteros 

‛eden izmed dveh, drugi, drugačen, različen’ + 
↑cikličen  
  

híperventilácija híperventilácije samostalnik ženskega 

spola  
[híperventilácija]  
POMEN  

iz medicine hiter, prekomeren pretok zraka skozi 
dihala pri intenzivnejšem dihanju  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Ni malo ljudi, ki občasno občutijo kratke trenutke 
hiperventilacije, ki so večinoma posledice stresa ali 
nervoze.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
▪ Hiperventilacija pomeni prehitro dihanje in 
pospešeno izplavljanje CO2, kar običajno povzroči ne 

preveč hudo bolečino za prsnico.  
▪▪▪   
▪ Pri preglobokem ali prepogostem dihanju se izdiha 
preveč ogljikovega dioksida in ko se njegova stopnja 
v krvi zniža, se ponavadi človek počuti anksiozno, kar 

lahko pripelje še do večje hiperventilacije.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[híperventilácija]  
IPA: [ˈxiːpɛɾʋɛntiˈlaːʦija]  
ednina  

IMENOVALNIK: híperventilácija  
RODILNIK: híperventilácije  
DAJALNIK: híperventiláciji  
TOŽILNIK: híperventilácijo  
MESTNIK: pri híperventiláciji  
ORODNIK: s híperventilácijo  

dvojina  
IMENOVALNIK: híperventiláciji  
RODILNIK: híperventilácij  
DAJALNIK: híperventilácijama  
TOŽILNIK: híperventiláciji  
MESTNIK: pri híperventilácijah  
ORODNIK: s híperventilácijama  

množina  
IMENOVALNIK: híperventilácije  
RODILNIK: híperventilácij  
DAJALNIK: híperventilácijam  
TOŽILNIK: híperventilácije  
MESTNIK: pri híperventilácijah  
ORODNIK: s híperventilácijami  

  
TONEMSKO  

[hȋperventilácija]  
IPA: [xíːp ɾʋɛntilàːʦíja]  
ednina  

IMENOVALNIK: hȋperventilácija  
RODILNIK: hȋperventilácije  
DAJALNIK: hȋperventiláciji  
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TOŽILNIK: hȋperventilácijo  
MESTNIK: pri hȋperventiláciji  
ORODNIK: s hȋperventilȃcijo  

dvojina  
IMENOVALNIK: hȋperventiláciji  
RODILNIK: hȋperventilȃcij  
DAJALNIK: hȋperventilácijama  
TOŽILNIK: hȋperventiláciji  
MESTNIK: pri hȋperventilácijah  
ORODNIK: s hȋperventilácijama  

množina  
IMENOVALNIK: hȋperventilácije  
RODILNIK: hȋperventilȃcij  
DAJALNIK: hȋperventilácijam  
TOŽILNIK: hȋperventilácije  
MESTNIK: pri hȋperventilácijah  
ORODNIK: s hȋperventilácijami  

  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. hyperventilatio, iz gr. hypér 
‛zgoraj, nad’ + ↑ventilacija  
  

hipokámpus hipokámpusa samostalnik moškega spola  

[hipokámpus]  
POMEN  

iz medicine vsak od dveh delov možganov globoko 
pod možgansko skorjo, ki ima pomembno vlogo 
pri utrjevanju spomina, prostorski predstavi, ali 
ta dva dela možganov kot celota  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

delovanje, vloga hipokampusa | poškodba 

hipokampusa | predel hipokampusa  
▪ Spanje REM spodbuja delovanje hipokampusa, ki 
med spanjem še enkrat odigra nekatere dnevne 
dogodke ali doživetja, ki so shranjeni po vsej 
možganski skorji.  
▪ Niso sposobni ustvarjati novih dolgotrajnih 
spominov, čeprav njihovi spomini, ki so nastali pred 
poškodbo hipokampusa, niso bili poškodovani.  
▪ V eksperimentu so se novi nevroni kopičili samo na 
enem predelu hipokampusa, ki nadzoruje učenje in 
spomin.  

⏵ sam. beseda + v + sam. beseda v mestniku  
nevroni v hipokampusu  
▪ Za Alzheimerjevo bolezen je med drugim značilna 
tudi izguba nevronov v hipokampusu.  
▪ Raziskave kažejo, da se zaradi stresa spremeni 
hitrost zamenjave starih celic v hipokampusu z 
novimi.  
▪ Hitrost metabolizma v hipokampusu naraste, ko 
osebi damo spominsko nalogo, kar je odsev potrebe 
po energiji, ki jo rabi ta del možganov, da začne 
delovati.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
desni, levi hipokampus  

▪ Levi in desni hipokampus sta bila pri tistih z 
depresijo kar za sedemnajst odstotkov manjša.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[hipokámpus]  
IPA: [xipɔˈkaːmpus]  
ednina  

IMENOVALNIK: hipokámpus  
RODILNIK: hipokámpusa  
DAJALNIK: hipokámpusu  
TOŽILNIK: hipokámpus  
MESTNIK: pri hipokámpusu  
ORODNIK: s hipokámpusom  

dvojina  
IMENOVALNIK: hipokámpusa  
RODILNIK: hipokámpusov  
DAJALNIK: hipokámpusoma  
TOŽILNIK: hipokámpusa  
MESTNIK: pri hipokámpusih  
ORODNIK: s hipokámpusoma  

množina  
IMENOVALNIK: hipokámpusi  
RODILNIK: hipokámpusov  
DAJALNIK: hipokámpusom  
TOŽILNIK: hipokámpuse  
MESTNIK: pri hipokámpusih  
ORODNIK: s hipokámpusi  

  
TONEMSKO  

[hipokȃmpus]  
IPA: [xipɔkáːmpùs]  
ednina  

IMENOVALNIK: hipokȃmpus  
RODILNIK: hipokȃmpusa  
DAJALNIK: hipokȃmpusu  
TOŽILNIK: hipokȃmpus  
MESTNIK: pri hipokȃmpusu  
ORODNIK: s hipokȃmpusom  

dvojina  
IMENOVALNIK: hipokȃmpusa  
RODILNIK: hipokȃmpusov  
DAJALNIK: hipokȃmpusoma  
TOŽILNIK: hipokȃmpusa  
MESTNIK: pri hipokȃmpusih  
ORODNIK: s hipokȃmpusoma  

množina  
IMENOVALNIK: hipokȃmpusi  
RODILNIK: hipokȃmpusov  
DAJALNIK: hipokȃmpusom  
TOŽILNIK: hipokȃmpuse  
MESTNIK: pri hipokȃmpusih  
ORODNIK: s hipokȃmpusi  

  
IZVOR  
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prevzeto iz nlat. hippocampus, prvotno ‛morski 
konjiček’, ‛mitološko bitje s konjskim trupom in 
ribjim repom’, prevzeto iz gr. hippókampos, iz 
híppos ‛konj’ + kámpos ‛morska pošast’  
  

hribolázec hribolázca samostalnik moškega spola  

[hribolázəc]  
POMEN  

1. kdor hodi v gore, hribe; SIN.: gornik1  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

izkušen hribolazec | navdušen hribolazec  
▪ V vodniku najdemo bistvene informacije, 

nepogrešljive za še tako izkušenega hribolazca.  
▪ Kot navdušen hribolazec se je pridružil gorskim 
reševalcem in opravil izpit za gorskega reševalca in 
reševalca letalca.  
▪ Led in sneg sta lahko predvsem za nepripravljene 
in premalo skrbne hribolazce in smučarje tudi 
usodna.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
▪ Pozimi skorajda ne srečaš več pomanjkljivo 
oblečenih planincev, saj takrat v hribe hodijo samo 

izkušeni hribolazci.  
▪ Hribolazci dobro vedo, da je v hribih navadno 

hladneje kot v dolini.  

2. profesionalni cestni kolesar, specializiran za 
vožnjo v klanec  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

izrazit hribolazec | najmočnejši hribolazci  
▪ Proga ni niti za izrazite sprinterje niti za izrazite 
hribolazce, ampak za kombinacijo kolesarjev obeh 

lastnosti.  
▪ Tokrat je do predzadnjega od petih vzponov 
kolesaril ob boku najmočnejšim hribolazcem, vendar 

jim v ciljnem klancu le ni več mogel slediti.  
▪ Zaradi najboljšega vmesnega časa na vrhu klanca 
je oblekel pikčasto majico za najboljšega 
hribolazca.  

▪▪▪   
▪ V tretji etapi kolesarske dirke so v zaključku med 
sabo obračunali hribolazci in šprinterji.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[hribolázəc]  
IPA: [xɾibɔˈlaːzəʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: hribolázec  
RODILNIK: hribolázca  
DAJALNIK: hribolázcu  
TOŽILNIK: hribolázca  
MESTNIK: pri hribolázcu  
ORODNIK: s hribolázcem  

dvojina  
IMENOVALNIK: hribolázca  
RODILNIK: hribolázcev  

DAJALNIK: hribolázcema  
TOŽILNIK: hribolázca  
MESTNIK: pri hribolázcih  
ORODNIK: s hribolázcema  

množina  
IMENOVALNIK: hribolázci  
RODILNIK: hribolázcev  
DAJALNIK: hribolázcem  
TOŽILNIK: hribolázce  
MESTNIK: pri hribolázcih  
ORODNIK: s hribolázci  

  
TONEMSKO  

[hribolȃzəc]  
IPA: [xɾibɔláːz ʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: hribolȃzec  
RODILNIK: hribolȃzca  
DAJALNIK: hribolȃzcu  
TOŽILNIK: hribolȃzca  
MESTNIK: pri hribolȃzcu  
ORODNIK: s hribolȃzcem  

dvojina  
IMENOVALNIK: hribolȃzca  
RODILNIK: hribolȃzcev  
DAJALNIK: hribolȃzcema  
TOŽILNIK: hribolȃzca  
MESTNIK: pri hribolȃzcih  
ORODNIK: s hribolȃzcema  

množina  
IMENOVALNIK: hribolȃzci  
RODILNIK: hribolȃzcev  
DAJALNIK: hribolȃzcem  
TOŽILNIK: hribolȃzce  
MESTNIK: pri hribolȃzcih  
ORODNIK: s hribolȃzci  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: hribolazka  
  
IZVOR  
↑hribolaziti  
  

hribolázenje hribolázenja samostalnik srednjega spola  

[hribolázenje]  
POMEN  

hoja v gore, hribe; SIN.: gorništvo  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ V letih potrpežljivega hribolazenja s fotoaparatom 

v rokah so nastale vznemirljive fotografije.  
▪ Mogočnost gora lahko v polnosti doživimo tudi 

brez napornega hribolazenja.  
▪▪▪   
▪ Po nekaj minutah hribolazenja po skalah in med 
hlodi smo pod naravno streho, kjer je skrinjica z 
vpisno knjigo.  
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IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[hribolázenje]  
IPA: [xɾibɔˈlaːzɛnjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: hribolázenje  
RODILNIK: hribolázenja  
DAJALNIK: hribolázenju  
TOŽILNIK: hribolázenje  
MESTNIK: pri hribolázenju  
ORODNIK: s hribolázenjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: hribolázenji  
RODILNIK: hribolázenj  
DAJALNIK: hribolázenjema  
TOŽILNIK: hribolázenji  
MESTNIK: pri hribolázenjih  
ORODNIK: s hribolázenjema  

množina  
IMENOVALNIK: hribolázenja  
RODILNIK: hribolázenj  
DAJALNIK: hribolázenjem  
TOŽILNIK: hribolázenja  
MESTNIK: pri hribolázenjih  
ORODNIK: s hribolázenji  

  
TONEMSKO  

[hribolázenje]  
IPA: [xɾibɔlàːz njɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: hribolázenje  
RODILNIK: hribolázenja  
DAJALNIK: hribolázenju  
TOŽILNIK: hribolázenje  
MESTNIK: pri hribolázenju  
ORODNIK: s hribolázenjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: hribolázenji in hribolȃzenji  
RODILNIK: hribolȃzenj  
DAJALNIK: hribolázenjema in hribolȃzenjema  
TOŽILNIK: hribolázenji in hribolȃzenji  
MESTNIK: pri hribolȃzenjih  
ORODNIK: s hribolázenjema in s hribolȃzenjema  

množina  
IMENOVALNIK: hribolȃzenja  
RODILNIK: hribolȃzenj  
DAJALNIK: hribolȃzenjem  
TOŽILNIK: hribolȃzenja  
MESTNIK: pri hribolȃzenjih  
ORODNIK: s hribolȃzenji  

  
IZVOR  
↑hribolaziti  
  

hribolázka hribolázke samostalnik ženskega spola  

[hriboláska]  
POMEN  

1. ženska, ki hodi v gore, hribe; SIN.: gornica  
▪ Odhitela sem do mame, ki je prava hribolazka, da 
mi je posodila vso opremo.  
▪ Kljub temu da nisem nikakršna hribolazka, smo znali 
poiskati kake krasne, sprehajalne konce.  

2. profesionalna cestna kolesarka, specializirana 
za vožnjo v klanec  
▪ Letos je že tretjič zmagala na ženskem Touru, 

vendar velja za izrazito hribolazko.  
▪ Razgiban prvi del proge in kasneje vzpon sta bila po 

volji hribolazk.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[hriboláska]  
IPA: [xɾibɔˈlaːska]  
ednina  

IMENOVALNIK: hribolázka  
RODILNIK: hribolázke  
DAJALNIK: hribolázki  
TOŽILNIK: hribolázko  
MESTNIK: pri hribolázki  
ORODNIK: s hribolázko  

dvojina  
IMENOVALNIK: hribolázki  
RODILNIK: hribolázk  
DAJALNIK: hribolázkama  
TOŽILNIK: hribolázki  
MESTNIK: pri hribolázkah  
ORODNIK: s hribolázkama  

množina  
IMENOVALNIK: hribolázke  
RODILNIK: hribolázk  
DAJALNIK: hribolázkam  
TOŽILNIK: hribolázke  
MESTNIK: pri hribolázkah  
ORODNIK: s hribolázkami  

  
TONEMSKO  

[hribolȃska]  
IPA: [xɾibɔláːskà]  
ednina  

IMENOVALNIK: hribolȃzka  
RODILNIK: hribolȃzke  
DAJALNIK: hribolȃzki  
TOŽILNIK: hribolȃzko  
MESTNIK: pri hribolȃzki  
ORODNIK: s hribolȃzko  

dvojina  
IMENOVALNIK: hribolȃzki  
RODILNIK: hribolȃzk  
DAJALNIK: hribolȃzkama  
TOŽILNIK: hribolȃzki  
MESTNIK: pri hribolȃzkah  
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ORODNIK: s hribolȃzkama  
množina  

IMENOVALNIK: hribolȃzke  
RODILNIK: hribolȃzk  
DAJALNIK: hribolȃzkam  
TOŽILNIK: hribolȃzke  
MESTNIK: pri hribolȃzkah  
ORODNIK: s hribolȃzkami  

  
IZVOR  
↑hribolazec  
  

husky huskyja; in háski samostalnik moškega spola  

[háski]  
POMEN  

srednje velik pes z gosto dlako bele in sive barve, 
pokončnimi uhlji in svetlo rjavimi ali modrimi 
očmi; SIN.: sibirski husky  
▪ Na splošno je husky zelo prijazen, rad ima ljudi, 
otroke, zato tudi ni dober čuvaj.  
▪ Imam šest let starega mešanca med huskyjem in 
belgijskim ovčarjem malinois.  
▪ Pozimi mi družbo pri osvajanju bližnjih hribov in 
gora delata psa pasme husky.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[háski]  
IPA: [ˈxaːski]  
ednina  

IMENOVALNIK: husky [háski]  
RODILNIK: huskyja [háskija]  
DAJALNIK: huskyju [háskiju]  
TOŽILNIK: huskyja [háskija]  
MESTNIK: pri huskyju [pri háskiju]  
ORODNIK: s huskyjem [s háskijem]  

dvojina  
IMENOVALNIK: huskyja [háskija]  
RODILNIK: huskyjev [háskije ]  
DAJALNIK: huskyjema [háskijema]  
TOŽILNIK: huskyja [háskija]  
MESTNIK: pri huskyjih [pri háskijih]  
ORODNIK: s huskyjema [s háskijema]  

množina  
IMENOVALNIK: huskyji [háskiji]  
RODILNIK: huskyjev [háskije ]  
DAJALNIK: huskyjem [háskijem]  
TOŽILNIK: huskyje [háskije]  
MESTNIK: pri huskyjih [pri háskijih]  
ORODNIK: s huskyji [s háskiji]  

  
TONEMSKO  

[hȃski]  
IPA: [xáːskì]  
ednina  

IMENOVALNIK: husky [hȃski]  

RODILNIK: huskyja [hȃskija]  
DAJALNIK: huskyju [hȃskiju]  
TOŽILNIK: huskyja [hȃskija]  
MESTNIK: pri huskyju [pri hȃskiju]  
ORODNIK: s huskyjem [s hȃskijem]  

dvojina  
IMENOVALNIK: huskyja [hȃskija]  
RODILNIK: huskyjev [hȃskije ]  
DAJALNIK: huskyjema [hȃskijema]  
TOŽILNIK: huskyja [hȃskija]  
MESTNIK: pri huskyjih [pri hȃskijih]  
ORODNIK: s huskyjema [s hȃskijema]  

množina  
IMENOVALNIK: huskyji [hȃskiji]  
RODILNIK: huskyjev [hȃskije ]  
DAJALNIK: huskyjem [hȃskijem]  
TOŽILNIK: huskyje [hȃskije]  
MESTNIK: pri huskyjih [pri hȃskijih]  
ORODNIK: s huskyji [s hȃskiji]  

  
STALNE ZVEZE  
  
sibirski husky in sibirski haski  

srednje velik pes z gosto dlako bele in sive barve, 
pokončnimi uhlji in svetlo rjavimi ali modrimi 
očmi; SIN.: husky  
▪ Doma imam tri sibirske huskyje in vsako jutro jih 

peljem na sprehod.  
▪ Sibirski husky je zelo inteligenten in učljiv.  
▪ V Sloveniji je najbolj priljubljena pasma sibirski 
husky, narašča pa tudi število malamutov.  
  
IZVOR  
prevzeto iz angl. husky, okrajšano iz Husky dog 
‛eskimski pes’, iz Husky ‛Eskim’  
  

Hz simbol  

POMEN  

1. simbol za enoto herc, hertz  
▪ Kiti in delfini lahko zaznavajo tone s frekvenco nad 
40.000 Hz.  

2. del pridevniške zloženke v obliki n-Hz <-herčni>  
▪ Rezultat 100- in 200-Hz tehnologije je veliko 
jasnejša, ostrejša in mirnejša slika, kar je posebej 
opazno pri hitrejših premikih kadra.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑hertz  
  

íbis íbisa samostalnik moškega spola  

[íbis]  
POMEN  
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1. iz zoologije ptica z dolgimi nogami, upognjenim 
vratom in dolgim tankim kljunom, ki živi v 
gozdovih in močvirjih; primerjaj lat. Threskiornithinae  
▪ Ibisi so se dvignili v zrak in odleteli na otoček sredi 
reke, kjer so gnezdili v zidovju zapuščenih svetišč.  
▪ Zelo plašni ibisi so si svoja gnezda ustvarili v 
krošnjah mangrov, kamor se vračajo vsak večer ob 
sončnem zatonu, potem ko so se čez dan 
prehranjevali s svojo najljubšo hrano – raki.  

2. iz zoologije močvirska ptica z belim perjem, golo 
črno glavo in dolgim črnim kljunom, ki živi v 
Afriki; primerjaj lat. Threskiornis aethiopica; SIN.: iz zoologije 
sveti ibis  
▪ Ibisa so po božje častili verjetno zaradi njegovega 

lova kač in drugih plazilcev.  
▪ Skarabej in ibis sta bila simbola ponovnega rojstva 

sonca.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[íbis]  
IPA: [ˈiːbis]  
ednina  

IMENOVALNIK: íbis  
RODILNIK: íbisa  
DAJALNIK: íbisu  
TOŽILNIK: íbisa  
MESTNIK: pri íbisu  
ORODNIK: z íbisom  

dvojina  
IMENOVALNIK: íbisa  
RODILNIK: íbisov  
DAJALNIK: íbisoma  
TOŽILNIK: íbisa  
MESTNIK: pri íbisih  
ORODNIK: z íbisoma  

množina  
IMENOVALNIK: íbisi  
RODILNIK: íbisov  
DAJALNIK: íbisom  
TOŽILNIK: íbise  
MESTNIK: pri íbisih  
ORODNIK: z íbisi  

  
TONEMSKO  

[ȋbis]  
IPA: [íːbìs]  
ednina  

IMENOVALNIK: ȋbis  
RODILNIK: ȋbisa  
DAJALNIK: ȋbisu  
TOŽILNIK: ȋbisa  
MESTNIK: pri ȋbisu  
ORODNIK: z ȋbisom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȋbisa  

RODILNIK: ȋbisov  
DAJALNIK: ȋbisoma  
TOŽILNIK: ȋbisa  
MESTNIK: pri ȋbisih  
ORODNIK: z ȋbisoma  

množina  
IMENOVALNIK: ȋbisi  
RODILNIK: ȋbisov  
DAJALNIK: ȋbisom  
TOŽILNIK: ȋbise  
MESTNIK: pri ȋbisih  
ORODNIK: z ȋbisi  

  
STALNE ZVEZE  
  
sveti ibis  

iz zoologije močvirska ptica z belim perjem, golo črno 
glavo in dolgim črnim kljunom, ki živi v Afriki; 
primerjaj lat. Threskiornis aethiopica; SIN.: iz zoologije ibis  
▪ Med mesnatimi listi, na katerih so sedeli beli sveti 
ibisi in pisani metulji, nas je čakal kraljevsko razsežen 
slap.  
▪ Sveti ibis je pri starih Egipčanih veljal za sveto žival, 

zato so ga pogosto mumificirali.  
  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Ibis in lat. ībis ter gr. ĩbis iz 
egip.  
  

ibuprofén ibuproféna samostalnik moškega spola  

[ibuprofén]  
POMEN  

iz farmacije učinkovina ali zdravilo, ki se uporablja za 
lajšanje bolečin, zdravljenje vnetij, zniževanje 
povišane telesne temperature  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

jemati, vzeti ibuprofen | vsebovati ibuprofen  
▪ Vzemite sredstvo proti bolečinam ali na prizadeto 
mesto nanesite pripravek, ki vsebuje ibuprofen.  
▪ Za lajšanje glavobola vzemite ibuprofen ali 
paracetamol, vendar lahko sredstva proti bolečinam 

jemljete le nekaj dni zapored.  
⏵ števnik + količinski sam. + sam. beseda v 

rodilniku  
n mg ibuprofena  
▪ Tableta vsebuje 200 mg ibuprofena, ki spada med 

sredstva proti bolečinam z blagim delovanjem.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ibuprofén]  
IPA: [ibupɾɔˈfeːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: ibuprofén  
RODILNIK: ibuproféna  
DAJALNIK: ibuprofénu  
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TOŽILNIK: ibuprofén  
MESTNIK: pri ibuprofénu  
ORODNIK: z ibuprofénom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ibuproféna  
RODILNIK: ibuprofénov  
DAJALNIK: ibuprofénoma  
TOŽILNIK: ibuproféna  
MESTNIK: pri ibuprofénih  
ORODNIK: z ibuprofénoma  

množina  
IMENOVALNIK: ibuproféni  
RODILNIK: ibuprofénov  
DAJALNIK: ibuprofénom  
TOŽILNIK: ibuproféne  
MESTNIK: pri ibuprofénih  
ORODNIK: z ibuproféni  

  
TONEMSKO  

[ibuprof n]  
IPA: [ibupɾɔféːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: ibuprof n  
RODILNIK: ibuprof na  
DAJALNIK: ibuprof nu  
TOŽILNIK: ibuprof n  
MESTNIK: pri ibuprof nu  
ORODNIK: z ibuprof nom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ibuprof na  
RODILNIK: ibuprof nov  
DAJALNIK: ibuprof noma  
TOŽILNIK: ibuprof na  
MESTNIK: pri ibuprof nih  
ORODNIK: z ibuprof noma  

množina  
IMENOVALNIK: ibuprof ni  
RODILNIK: ibuprof nov  
DAJALNIK: ibuprof nom  
TOŽILNIK: ibuprof ne  
MESTNIK: pri ibuprof nih  
ORODNIK: z ibuprof ni  

  
IZVOR  
po imenu izdelka Ibuprofen, prevzeto iz angl. 
ibuprofen, krajšave za 
i(so)bu(tyl)phen(yl)pro(pionic acid) 
‛izobutilfenilpropionska kislina’  
  

impála impále samostalnik ženskega spola  

[impála]  
POMEN  

iz zoologije antilopa rdečkasto rjave barve s temnimi 
lisami nad petami zadnjih nog in črnimi progami 

na zadnji strani stegen, po izvoru iz južne in 
vzhodne Afrike; primerjaj lat. Aepyceros melampus  
▪ Plahe in ljubke impale se poženejo proč z dolgimi, 
elegantnimi skoki, svinje bradavičarke pa razburjeno 
krulijo skozi travo vsakič, ko se jim približamo.  
▪ Skupine pavijanov se često pridružijo velikim čredam 
kopitarjev, kot je impala, katerih vedenje pavijane 

opozori na bližajočo se nevarnost.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[impála]  
IPA: [imˈpaːla]  
ednina  

IMENOVALNIK: impála  
RODILNIK: impále  
DAJALNIK: impáli  
TOŽILNIK: impálo  
MESTNIK: pri impáli  
ORODNIK: z impálo  

dvojina  
IMENOVALNIK: impáli  
RODILNIK: impál  
DAJALNIK: impálama  
TOŽILNIK: impáli  
MESTNIK: pri impálah  
ORODNIK: z impálama  

množina  
IMENOVALNIK: impále  
RODILNIK: impál  
DAJALNIK: impálam  
TOŽILNIK: impále  
MESTNIK: pri impálah  
ORODNIK: z impálami  

  
TONEMSKO  

[impȃla]  
IPA: [impáːlà]  
ednina  

IMENOVALNIK: impȃla  
RODILNIK: impȃle  
DAJALNIK: impȃli  
TOŽILNIK: impȃlo  
MESTNIK: pri impȃli  
ORODNIK: z impȃlo  

dvojina  
IMENOVALNIK: impȃli  
RODILNIK: impȃl  
DAJALNIK: impȃlama  
TOŽILNIK: impȃli  
MESTNIK: pri impȃlah  
ORODNIK: z impȃlama  

množina  
IMENOVALNIK: impȃle  
RODILNIK: impȃl  
DAJALNIK: impȃlam  
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TOŽILNIK: impȃle  
MESTNIK: pri impȃlah  
ORODNIK: z impȃlami  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Impala, angl., frc. impala iz 
nekega južnoafriškega jezika  
  

In simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element indij  
▪ Napiši katione elementov: galija (Ga), barija (Ba), 
indija (In).  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. In, simbola za element ↑indij  
  

índij índija samostalnik moškega spola  

[índi]  
POMEN  

v naravi redko prisotna mehka kovina srebrno 
bele barve, kemijski element [In]  
▪ Najučinkovitejši polprevodniki v sončnih celicah so 
zlitine iz kemijskih elementov III. skupine periodnega 
sistema elementov, kot so aluminij, galij in indij, s 
tistimi iz V. skupine, kot sta dušik in arzen.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[índi]  
IPA: [ˈiːndi]  
ednina  

IMENOVALNIK: índij  
RODILNIK: índija  
DAJALNIK: índiju  
TOŽILNIK: índij  
MESTNIK: pri índiju  
ORODNIK: z índijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: índija  
RODILNIK: índijev  
DAJALNIK: índijema  
TOŽILNIK: índija  
MESTNIK: pri índijih  
ORODNIK: z índijema  

množina  
IMENOVALNIK: índiji  
RODILNIK: índijev  
DAJALNIK: índijem  
TOŽILNIK: índije  
MESTNIK: pri índijih  
ORODNIK: z índiji  

  
TONEMSKO  

[índi]  

IPA: [ìːndí]  
ednina  

IMENOVALNIK: índij  
RODILNIK: índija  
DAJALNIK: índiju  
TOŽILNIK: índij  
MESTNIK: pri índiju  
ORODNIK: z índijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: índija  
RODILNIK: índijev tudi ȋndijev  
DAJALNIK: índijema  
TOŽILNIK: índija  
MESTNIK: pri índijih tudi pri ȋndijih  
ORODNIK: z índijema  

množina  
IMENOVALNIK: índiji  
RODILNIK: índijev tudi ȋndijev  
DAJALNIK: índijem  
TOŽILNIK: índije  
MESTNIK: pri índijih tudi pri ȋndijih  
ORODNIK: z índiji tudi z ȋndiji  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Indium iz nlat. indium iz 
↑ind(igo)  
  

ínterseksuálni ínterseksuálna ínterseksuálno 

pridevnik  
[ínterseksuálni]  
POMEN  

ki mu glede na spolne organe in druge spolne 
značilnosti ni mogoče pripisati ženskega ali 
moškega spola; SIN.: interspolni  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

interseksualna oseba  
▪ Manekenka se je razkrila kot prva znana 
interseksualna oseba.  

▪▪▪   
▪ Po splošnih ocenah naj bi se na 2000 otrok rodil en 

interseksualni.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ínterseksuálni]  
IPA: [ˈiːntɛɾsɛksuˈaːlni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ínterseksuálni  
RODILNIK: ínterseksuálnega  
DAJALNIK: ínterseksuálnemu  
TOŽILNIK: ínterseksuálni  

živo ínterseksuálnega  
MESTNIK: pri ínterseksuálnem  
ORODNIK: z ínterseksuálnim  
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dvojina  
IMENOVALNIK: ínterseksuálna  
RODILNIK: ínterseksuálnih  
DAJALNIK: ínterseksuálnima  
TOŽILNIK: ínterseksuálna  
MESTNIK: pri ínterseksuálnih  
ORODNIK: z ínterseksuálnima  

množina  
IMENOVALNIK: ínterseksuálni  
RODILNIK: ínterseksuálnih  
DAJALNIK: ínterseksuálnim  
TOŽILNIK: ínterseksuálne  
MESTNIK: pri ínterseksuálnih  
ORODNIK: z ínterseksuálnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ínterseksuálna  
RODILNIK: ínterseksuálne  
DAJALNIK: ínterseksuálni  
TOŽILNIK: ínterseksuálno  
MESTNIK: pri ínterseksuálni  
ORODNIK: z ínterseksuálno  

dvojina  
IMENOVALNIK: ínterseksuálni  
RODILNIK: ínterseksuálnih  
DAJALNIK: ínterseksuálnima  
TOŽILNIK: ínterseksuálni  
MESTNIK: pri ínterseksuálnih  
ORODNIK: z ínterseksuálnima  

množina  
IMENOVALNIK: ínterseksuálne  
RODILNIK: ínterseksuálnih  
DAJALNIK: ínterseksuálnim  
TOŽILNIK: ínterseksuálne  
MESTNIK: pri ínterseksuálnih  
ORODNIK: z ínterseksuálnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ínterseksuálno  
RODILNIK: ínterseksuálnega  
DAJALNIK: ínterseksuálnemu  
TOŽILNIK: ínterseksuálno  
MESTNIK: pri ínterseksuálnem  
ORODNIK: z ínterseksuálnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: ínterseksuálni  
RODILNIK: ínterseksuálnih  
DAJALNIK: ínterseksuálnima  
TOŽILNIK: ínterseksuálni  
MESTNIK: pri ínterseksuálnih  
ORODNIK: z ínterseksuálnima  

množina  
IMENOVALNIK: ínterseksuálna  
RODILNIK: ínterseksuálnih  
DAJALNIK: ínterseksuálnim  
TOŽILNIK: ínterseksuálna  

MESTNIK: pri ínterseksuálnih  
ORODNIK: z ínterseksuálnimi  

  
TONEMSKO  

[ȋnterseksuȃlni]  
IPA: [íːnt ɾsɛksuáːlnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ȋnterseksuȃlni  
RODILNIK: ȋnterseksuȃlnega  
DAJALNIK: ȋnterseksuȃlnemu  
TOŽILNIK: ȋnterseksuȃlni  

živo ȋnterseksuȃlnega  
MESTNIK: pri ȋnterseksuȃlnem  
ORODNIK: z ȋnterseksuȃlnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȋnterseksuȃlna  
RODILNIK: ȋnterseksuȃlnih  
DAJALNIK: ȋnterseksuȃlnima  
TOŽILNIK: ȋnterseksuȃlna  
MESTNIK: pri ȋnterseksuȃlnih  
ORODNIK: z ȋnterseksuȃlnima  

množina  
IMENOVALNIK: ȋnterseksuȃlni  
RODILNIK: ȋnterseksuȃlnih  
DAJALNIK: ȋnterseksuȃlnim  
TOŽILNIK: ȋnterseksuȃlne  
MESTNIK: pri ȋnterseksuȃlnih  
ORODNIK: z ȋnterseksuȃlnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ȋnterseksuȃlna  
RODILNIK: ȋnterseksuȃlne  
DAJALNIK: ȋnterseksuȃlni  
TOŽILNIK: ȋnterseksuȃlno  
MESTNIK: pri ȋnterseksuȃlni  
ORODNIK: z ȋnterseksuȃlno  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȋnterseksuȃlni  
RODILNIK: ȋnterseksuȃlnih  
DAJALNIK: ȋnterseksuȃlnima  
TOŽILNIK: ȋnterseksuȃlni  
MESTNIK: pri ȋnterseksuȃlnih  
ORODNIK: z ȋnterseksuȃlnima  

množina  
IMENOVALNIK: ȋnterseksuȃlne  
RODILNIK: ȋnterseksuȃlnih  
DAJALNIK: ȋnterseksuȃlnim  
TOŽILNIK: ȋnterseksuȃlne  
MESTNIK: pri ȋnterseksuȃlnih  
ORODNIK: z ȋnterseksuȃlnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ȋnterseksuȃlno  
RODILNIK: ȋnterseksuȃlnega  
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DAJALNIK: ȋnterseksuȃlnemu  
TOŽILNIK: ȋnterseksuȃlno  
MESTNIK: pri ȋnterseksuȃlnem  
ORODNIK: z ȋnterseksuȃlnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȋnterseksuȃlni  
RODILNIK: ȋnterseksuȃlnih  
DAJALNIK: ȋnterseksuȃlnima  
TOŽILNIK: ȋnterseksuȃlni  
MESTNIK: pri ȋnterseksuȃlnih  
ORODNIK: z ȋnterseksuȃlnima  

množina  
IMENOVALNIK: ȋnterseksuȃlna  
RODILNIK: ȋnterseksuȃlnih  
DAJALNIK: ȋnterseksuȃlnim  
TOŽILNIK: ȋnterseksuȃlna  
MESTNIK: pri ȋnterseksuȃlnih  
ORODNIK: z ȋnterseksuȃlnimi  

  
IZVOR  
prevzeto iz angl. intersexual, iz lat. inter ‛vmes, 
med’ + ↑seksualen  
  

ínterseksuálnost ínterseksuálnosti samostalnik 

ženskega spola  
[ínterseksuálnost]  
POMEN  

stanje osebe, ki ji glede na spolne organe in 
druge spolne značilnosti ni mogoče pripisati 
ženskega ali moškega spola; SIN.: interspolnost  
▪ V filmu se dotikajo interseksualnosti, odraščanja in 

družbenega pritiska, ki obdaja spolno dozorevanje.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ínterseksuálnost]  
IPA: [ˈiːntɛɾsɛksuˈaːlnɔst]  
ednina  

IMENOVALNIK: ínterseksuálnost  
RODILNIK: ínterseksuálnosti  
DAJALNIK: ínterseksuálnosti  
TOŽILNIK: ínterseksuálnost  
MESTNIK: pri ínterseksuálnosti  
ORODNIK: z ínterseksuálnostjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: ínterseksuálnosti  
RODILNIK: ínterseksuálnosti  
DAJALNIK: ínterseksuálnostma tudi 

ínterseksuálnostima  
TOŽILNIK: ínterseksuálnosti  
MESTNIK: pri ínterseksuálnostih  
ORODNIK: z ínterseksuálnostma tudi z 
ínterseksuálnostima  

množina  
IMENOVALNIK: ínterseksuálnosti  
RODILNIK: ínterseksuálnosti  

DAJALNIK: ínterseksuálnostim  
TOŽILNIK: ínterseksuálnosti  
MESTNIK: pri ínterseksuálnostih  
ORODNIK: z ínterseksuálnostmi  

  
TONEMSKO  

[ȋnterseksuȃlnost]  
IPA: [íːnt ɾsɛksuáːln st]  
ednina  

IMENOVALNIK: ȋnterseksuȃlnost  
RODILNIK: ȋnterseksuȃlnosti  
DAJALNIK: ȋnterseksuȃlnosti  
TOŽILNIK: ȋnterseksuȃlnost  
MESTNIK: pri ȋnterseksuȃlnosti  
ORODNIK: z ȋnterseksuȃlnostjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȋnterseksuȃlnosti  
RODILNIK: ȋnterseksuȃlnosti  
DAJALNIK: ȋnterseksuȃlnostma tudi 

ȋnterseksuȃlnostima  
TOŽILNIK: ȋnterseksuȃlnosti  
MESTNIK: pri ȋnterseksuȃlnostih  
ORODNIK: z ȋnterseksuȃlnostma tudi z 
ȋnterseksuȃlnostima  

množina  
IMENOVALNIK: ȋnterseksuȃlnosti  
RODILNIK: ȋnterseksuȃlnosti  
DAJALNIK: ȋnterseksuȃlnostim  
TOŽILNIK: ȋnterseksuȃlnosti  
MESTNIK: pri ȋnterseksuȃlnostih  
ORODNIK: z ȋnterseksuȃlnostmi  

  
IZVOR  
↑interseksualni  
  

ínterspôlni ínterspôlna ínterspôlno pridevnik  

[ínterspôlni]  
POMEN  

ki mu glede na spolne organe in druge spolne 
značilnosti ni mogoče pripisati ženskega ali 
moškega spola; SIN.: interseksualni  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

interspolna oseba  
▪ Interspolne osebe imajo atipičen razvoj spolnih 
kromosomov, spolnih žlez, reproduktivnih organov 
in genitalij.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ínterspôlni]  
IPA: [ˈiːntɛɾˈspɔːlni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ínterspôlni  
RODILNIK: ínterspôlnega  
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DAJALNIK: ínterspôlnemu  
TOŽILNIK: ínterspôlni  

živo ínterspôlnega  
MESTNIK: pri ínterspôlnem  
ORODNIK: z ínterspôlnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: ínterspôlna  
RODILNIK: ínterspôlnih  
DAJALNIK: ínterspôlnima  
TOŽILNIK: ínterspôlna  
MESTNIK: pri ínterspôlnih  
ORODNIK: z ínterspôlnima  

množina  
IMENOVALNIK: ínterspôlni  
RODILNIK: ínterspôlnih  
DAJALNIK: ínterspôlnim  
TOŽILNIK: ínterspôlne  
MESTNIK: pri ínterspôlnih  
ORODNIK: z ínterspôlnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ínterspôlna  
RODILNIK: ínterspôlne  
DAJALNIK: ínterspôlni  
TOŽILNIK: ínterspôlno  
MESTNIK: pri ínterspôlni  
ORODNIK: z ínterspôlno  

dvojina  
IMENOVALNIK: ínterspôlni  
RODILNIK: ínterspôlnih  
DAJALNIK: ínterspôlnima  
TOŽILNIK: ínterspôlni  
MESTNIK: pri ínterspôlnih  
ORODNIK: z ínterspôlnima  

množina  
IMENOVALNIK: ínterspôlne  
RODILNIK: ínterspôlnih  
DAJALNIK: ínterspôlnim  
TOŽILNIK: ínterspôlne  
MESTNIK: pri ínterspôlnih  
ORODNIK: z ínterspôlnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ínterspôlno  
RODILNIK: ínterspôlnega  
DAJALNIK: ínterspôlnemu  
TOŽILNIK: ínterspôlno  
MESTNIK: pri ínterspôlnem  
ORODNIK: z ínterspôlnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: ínterspôlni  
RODILNIK: ínterspôlnih  
DAJALNIK: ínterspôlnima  
TOŽILNIK: ínterspôlni  
MESTNIK: pri ínterspôlnih  
ORODNIK: z ínterspôlnima  

množina  
IMENOVALNIK: ínterspôlna  
RODILNIK: ínterspôlnih  
DAJALNIK: ínterspôlnim  
TOŽILNIK: ínterspôlna  
MESTNIK: pri ínterspôlnih  
ORODNIK: z ínterspôlnimi  

  
TONEMSKO  

[ȋnterspȏlni]  
IPA: [íːnt ɾsp ːlnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ȋnterspȏlni  
RODILNIK: ȋnterspȏlnega  
DAJALNIK: ȋnterspȏlnemu  
TOŽILNIK: ȋnterspȏlni  

živo ȋnterspȏlnega  
MESTNIK: pri ȋnterspȏlnem  
ORODNIK: z ȋnterspȏlnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȋnterspȏlna  
RODILNIK: ȋnterspȏlnih  
DAJALNIK: ȋnterspȏlnima  
TOŽILNIK: ȋnterspȏlna  
MESTNIK: pri ȋnterspȏlnih  
ORODNIK: z ȋnterspȏlnima  

množina  
IMENOVALNIK: ȋnterspȏlni  
RODILNIK: ȋnterspȏlnih  
DAJALNIK: ȋnterspȏlnim  
TOŽILNIK: ȋnterspȏlne  
MESTNIK: pri ȋnterspȏlnih  
ORODNIK: z ȋnterspȏlnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: ȋnterspȏlna  
RODILNIK: ȋnterspȏlne  
DAJALNIK: ȋnterspȏlni  
TOŽILNIK: ȋnterspȏlno  
MESTNIK: pri ȋnterspȏlni  
ORODNIK: z ȋnterspȏlno  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȋnterspȏlni  
RODILNIK: ȋnterspȏlnih  
DAJALNIK: ȋnterspȏlnima  
TOŽILNIK: ȋnterspȏlni  
MESTNIK: pri ȋnterspȏlnih  
ORODNIK: z ȋnterspȏlnima  

množina  
IMENOVALNIK: ȋnterspȏlne  
RODILNIK: ȋnterspȏlnih  
DAJALNIK: ȋnterspȏlnim  
TOŽILNIK: ȋnterspȏlne  
MESTNIK: pri ȋnterspȏlnih  
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ORODNIK: z ȋnterspȏlnimi  
srednji spol  

ednina  
IMENOVALNIK: ȋnterspȏlno  
RODILNIK: ȋnterspȏlnega  
DAJALNIK: ȋnterspȏlnemu  
TOŽILNIK: ȋnterspȏlno  
MESTNIK: pri ȋnterspȏlnem  
ORODNIK: z ȋnterspȏlnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȋnterspȏlni  
RODILNIK: ȋnterspȏlnih  
DAJALNIK: ȋnterspȏlnima  
TOŽILNIK: ȋnterspȏlni  
MESTNIK: pri ȋnterspȏlnih  
ORODNIK: z ȋnterspȏlnima  

množina  
IMENOVALNIK: ȋnterspȏlna  
RODILNIK: ȋnterspȏlnih  
DAJALNIK: ȋnterspȏlnim  
TOŽILNIK: ȋnterspȏlna  
MESTNIK: pri ȋnterspȏlnih  
ORODNIK: z ȋnterspȏlnimi  

  
IZVOR  
lat. inter ‛vmes, med’ + ↑spol  
  

ínterspôlnost ínterspôlnosti samostalnik ženskega spola  

[ínterspôlnost]  
POMEN  

stanje osebe, ki ji glede na spolne organe in 
druge spolne značilnosti ni mogoče pripisati 
ženskega ali moškega spola; SIN.: interseksualnost  
▪ Interspolnost je odvisna od prirojenih fizičnih 
telesnih značilnosti in ni spolna identiteta.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ínterspôlnost]  
IPA: [ˈiːntɛɾˈspɔːlnɔst]  
ednina  

IMENOVALNIK: ínterspôlnost  
RODILNIK: ínterspôlnosti  
DAJALNIK: ínterspôlnosti  
TOŽILNIK: ínterspôlnost  
MESTNIK: pri ínterspôlnosti  
ORODNIK: z ínterspôlnostjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: ínterspôlnosti  
RODILNIK: ínterspôlnosti  
DAJALNIK: ínterspôlnostma tudi ínterspôlnostima  
TOŽILNIK: ínterspôlnosti  
MESTNIK: pri ínterspôlnostih  
ORODNIK: z ínterspôlnostma tudi z ínterspôlnostima  

množina  

IMENOVALNIK: ínterspôlnosti  
RODILNIK: ínterspôlnosti  
DAJALNIK: ínterspôlnostim  
TOŽILNIK: ínterspôlnosti  
MESTNIK: pri ínterspôlnostih  
ORODNIK: z ínterspôlnostmi  

  
TONEMSKO  

[ȋnterspȏlnost]  
IPA: [íːnt ɾsp ːln st]  
ednina  

IMENOVALNIK: ȋnterspȏlnost  
RODILNIK: ȋnterspȏlnosti  
DAJALNIK: ȋnterspȏlnosti  
TOŽILNIK: ȋnterspȏlnost  
MESTNIK: pri ȋnterspȏlnosti  
ORODNIK: z ȋnterspȏlnostjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȋnterspȏlnosti  
RODILNIK: ȋnterspȏlnosti  
DAJALNIK: ȋnterspȏlnostma tudi ȋnterspȏlnostima  
TOŽILNIK: ȋnterspȏlnosti  
MESTNIK: pri ȋnterspȏlnostih  
ORODNIK: z ȋnterspȏlnostma tudi z ȋnterspȏlnostima  

množina  
IMENOVALNIK: ȋnterspȏlnosti  
RODILNIK: ȋnterspȏlnosti  
DAJALNIK: ȋnterspȏlnostim  
TOŽILNIK: ȋnterspȏlnosti  
MESTNIK: pri ȋnterspȏlnostih  
ORODNIK: z ȋnterspȏlnostmi  

  
IZVOR  
↑interspolni  
  

Ir simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element iridij  
▪ Industrijska rentgenologija uporablja predvsem iridij 
(Ir – 192), manj so razširjeni kobalt (Co – 60), selen 

(Se – 75) ali iterbij (Yt – 169).  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Ir, simbola za element ↑iridij  
  

irídij irídija samostalnik moškega spola  

[irídi]  
POMEN  

v naravi zelo redko prisotna trda, težko taljiva 
žlahtna kovina srebrno bele barve, kemijski 
element [Ir]  
⏵ priredna zveza  

iridij in platina  
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▪ Stara kilogramska kocka iz platine in iridija je še v 
trezorju mednarodnega urada za uteži in mere v 
Parizu.  
▪ Udarni val bi skozi celotno galaksijo ponesel 
ogromno kozmičnega prahu, v katerem bi našli 

veliko iridija in rodija.  
▪ Elektrode so bile narejene iz 0,7 mm debele žice iz 
zlitine platine in iridija.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[irídi]  
IPA: [iˈɾiːdi]  
ednina  

IMENOVALNIK: irídij  
RODILNIK: irídija  
DAJALNIK: irídiju  
TOŽILNIK: irídij  
MESTNIK: pri irídiju  
ORODNIK: z irídijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: irídija  
RODILNIK: irídijev  
DAJALNIK: irídijema  
TOŽILNIK: irídija  
MESTNIK: pri irídijih  
ORODNIK: z irídijema  

množina  
IMENOVALNIK: irídiji  
RODILNIK: irídijev  
DAJALNIK: irídijem  
TOŽILNIK: irídije  
MESTNIK: pri irídijih  
ORODNIK: z irídiji  

  
TONEMSKO  

[irídi]  
IPA: [iɾìːdí]  
ednina  

IMENOVALNIK: irídij  
RODILNIK: irídija  
DAJALNIK: irídiju  
TOŽILNIK: irídij  
MESTNIK: pri irídiju  
ORODNIK: z irídijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: irídija  
RODILNIK: irídijev tudi irȋdijev  
DAJALNIK: irídijema  
TOŽILNIK: irídija  
MESTNIK: pri irídijih tudi pri irȋdijih  
ORODNIK: z irídijema  

množina  
IMENOVALNIK: irídiji  
RODILNIK: irídijev tudi irȋdijev  
DAJALNIK: irídijem  

TOŽILNIK: irídije  
MESTNIK: pri irídijih tudi pri irȋdijih  
ORODNIK: z irídiji tudi z irȋdiji  

  
IZVOR  
prevzeto prek angl., frc. iridium, nem. Iridium iz 
nlat. iridium, iz gr. ris ‛mavrica’  
  

ítrij ítrija samostalnik moškega spola  

[ítri]  
POMEN  

lahka kovina sive barve, kemijski element [Y]  
▪ Za izdelavo magnetnih materialov so pomembni 
predvsem elementi od lantana (La) do samarija (Sa), 
pa tudi itrij (Y), ki ima atomsko število 39.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ítri]  
IPA: [iːtɾi]  
ednina  

IMENOVALNIK: ítrij  
RODILNIK: ítrija  
DAJALNIK: ítriju  
TOŽILNIK: ítrij  
MESTNIK: pri ítriju  
ORODNIK: z ítrijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: ítrija  
RODILNIK: ítrijev  
DAJALNIK: ítrijema  
TOŽILNIK: ítrija  
MESTNIK: pri ítrijih  
ORODNIK: z ítrijema  

množina  
IMENOVALNIK: ítriji  
RODILNIK: ítrijev  
DAJALNIK: ítrijem  
TOŽILNIK: ítrije  
MESTNIK: pri ítrijih  
ORODNIK: z ítriji  

  
TONEMSKO  

[ítri]  
IPA: [ìːtɾí]  
ednina  

IMENOVALNIK: ítrij  
RODILNIK: ítrija  
DAJALNIK: ítriju  
TOŽILNIK: ítrij  
MESTNIK: pri ítriju  
ORODNIK: z ítrijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: ítrija  
RODILNIK: ítrijev tudi ȋtrijev  
DAJALNIK: ítrijema  
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TOŽILNIK: ítrija  
MESTNIK: pri ítrijih tudi pri ȋtrijih  
ORODNIK: z ítrijema  

množina  
IMENOVALNIK: ítriji  
RODILNIK: ítrijev tudi ȋtrijev  
DAJALNIK: ítrijem  
TOŽILNIK: ítrije  
MESTNIK: pri ítrijih tudi pri ȋtrijih  
ORODNIK: z ítriji tudi z ȋtriji  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Yttrium, angl., frc. yttrium iz 
nlat. yttrium, po švedski vasi Ytterby  
  

J simbol  

POMEN  
simbol za enoto džul, joule  
▪ Če reagira 1 liter vodika s kisikom, se sprosti okrog 
11.000 J energije.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑joule  
  

jánež jáneža samostalnik moškega spola  

[jáneš jáneža]  
POMEN  

1. vrtna zdravilna ali začimbna rastlina z belimi 
cvetovi v kobulastih socvetjih; primerjaj lat. Pimpinella 
anisum; SIN.: sladki janež, iz botanike vrtni janež  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

izvleček janeža | plod, seme janeža  
▪ Danes večina bonbonov in podobnih izdelkov 
vsebuje malo ali nič izvlečka sladkega korena, 
nadomestijo ga z izvlečkom janeža.  
▪ Za pripravo inhalacije običajno uporabimo čaj iz 
cveta kamilice, lista poprove mete, zeli materine 

dušice ali ploda janeža.  
⏵ sam. beseda + iz + sam. beseda v rodilniku  

▪ Pripravki iz janeža olajšujejo izkašljevanje.  

1.1. semena te rastline, zlasti kot začimba; SIN.: 

sladki janež  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

mlet, stolčen, zmlet janež  
▪ Fižol nekateri pripravljajo s stolčenim janežem.  
▪ Iz moke, jajc, mleka, vina, sladkorja, zmletega 
janeža in soli razžvrkljajte testo.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
ščepec, žlička janeža  
▪ Vodo za kuhanje kostanja lahko osolimo, za 
poseben okus lahko dodamo začimbe, na primer 
žličko janeža, ščepec cimeta ali celo ingverja.  

▪▪▪   

▪ Dodamo nastrgana jabolka, javorjev sirup in 
posujemo z janežem v prahu.  
▪ Poparek iz janeža in lipe hitro pomiri želodec in 
izboljša počutje.  

1.2. zdravilni pripravek iz semen te rastline; 

SIN.: sladki janež  
▪ Janež pomirja in blaži bolečine in krče v trebušni 

votlini.  

2. vrtna rastlina z rumenimi cvetovi v kobulastih 
socvetjih, belkastim odebeljenim spodnjim delom 
stebla in nitastimi deljenimi listi; primerjaj lat. 
Foeniculum vulgare; SIN.: sladki janež  
▪ Operite gomolj janeža in ga narežite na koščke.  

2.1. ta rastlina kot hrana, jed; SIN.: sladki janež  
▪ Očistimo janež, odstranimo gornje zelene vejice in 
zunanje liste oziroma zunanjo kožico.  
▪ Segrejte olje in na njem med mešanjem pecite 
janež, zeleno, repice, čebulo in česen, dokler se 
zelenjava ne obarva.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[jáneš jáneža]  
IPA: [ˈjaːnɛʃ ˈjaːnɛʒa]  
ednina  

IMENOVALNIK: jánež  
RODILNIK: jáneža  
DAJALNIK: jánežu  
TOŽILNIK: jánež  
MESTNIK: pri jánežu  
ORODNIK: z jánežem  

dvojina  
IMENOVALNIK: jáneža  
RODILNIK: jánežev  
DAJALNIK: jánežema  
TOŽILNIK: jáneža  
MESTNIK: pri jánežih  
ORODNIK: z jánežema  

množina  
IMENOVALNIK: jáneži  
RODILNIK: jánežev  
DAJALNIK: jánežem  
TOŽILNIK: jáneže  
MESTNIK: pri jánežih  
ORODNIK: z jáneži  

  
TONEMSKO  

[jáneš jáneža]  
IPA: [jàːn ʃ jàːn ʒa]  
ednina  

IMENOVALNIK: jánež  
RODILNIK: jáneža  
DAJALNIK: jánežu  
TOŽILNIK: jánež  
MESTNIK: pri jánežu  
ORODNIK: z jánežem  
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dvojina  
IMENOVALNIK: jáneža  
RODILNIK: jánežev tudi jȃnežev  
DAJALNIK: jánežema  
TOŽILNIK: jáneža  
MESTNIK: pri jánežih tudi pri jȃnežih  
ORODNIK: z jánežema  

množina  
IMENOVALNIK: jáneži  
RODILNIK: jánežev tudi jȃnežev  
DAJALNIK: jánežem  
TOŽILNIK: jáneže  
MESTNIK: pri jánežih tudi pri jȃnežih  
ORODNIK: z jáneži tudi z jȃneži  

  
STALNE ZVEZE  
  
sladki janež  

1. vrtna rastlina z rumenimi cvetovi v kobulastih 
socvetjih, belkastim odebeljenim spodnjim delom 
stebla in nitastimi deljenimi listi; primerjaj lat. 
Foeniculum vulgare; SIN.: janež  
⏵ priredna zveza  

sladki janež ali komarček  
▪ Čebulasto odebeljena stebelca komarčka ali 

sladkega janeža so prijetnega okusa.  
▪ Komarček ali sladki janež je ena najpogostejših 

gojenih rastlin, ki je imela velik ugled pri Rimljanih.  
▪▪▪   
▪ Domovina sladkega janeža so obale Sredozemlja, od 
koder se je razširil tudi na naše vrtove.  
▪ Štiri gomolje sladkega janeža očistimo, mlado 

zelenje prihranimo, gomolje pa tanko narežemo.  

1.1. ta rastlina kot hrana, jed; SIN.: janež  
▪ Sladki janež očistimo, prerežemo po dolgem in 

odstranimo stržen.  
▪ Stročjemu grahu odrežite konce, sladki janež pa 
narežite na ploščice.  

2. vrtna zdravilna ali začimbna rastlina z belimi 
cvetovi v kobulastih socvetjih; primerjaj lat. Pimpinella 
anisum; SIN.: janež, iz botanike vrtni janež  
▪ Sladki janež je enoletnica, ki lahko v dobrih 

razmerah zraste več kot pol metra visoko.  

2.1. semena te rastline, zlasti kot začimba; SIN.: 

janež  
▪ Limone razrežemo na tanke kolobarje, z njimi 
prekrijemo ribe ter potresemo s semeni sladkega 
janeža.  
▪ Za glavno jed si lahko privoščite ribe z materino 
dušico in sladkim janežem ali zeliščno omleto z 

materino dušico in baziliko.  
▪ Čaj iz sladkega janeža lajša izkašljevanje.  

2.2. zdravilni pripravek iz semen te rastline; 

SIN.: janež  
▪ Sladki janež pomaga pri čiščenju zob.  

3. enoletna vrtna zdravilna ali začimbna rastlina 
z rumenimi cvetovi v kobulastih socvetjih in 
nitastimi deljenimi listi ali del te rastline; primerjaj lat. 
Anethum graveolens  
▪ Ribi premažemo z oljem, namastimo tudi posodo, 

nanjo položimo vejice sladkega janeža.  
▪ Tako kot janež, kumina in sladki janež se šteje tudi 
peteršilj k zdravilnim rastlinam, ki pomirjajo krče in 
preprečujejo vrenje v črevesju.  
  
vrtni janež  

iz botanike vrtna zdravilna ali začimbna rastlina z 
belimi cvetovi v kobulastih socvetjih; primerjaj lat. 
Pimpinella anisum; SIN.: janež, sladki janež  
▪ Vrtni janež je enoletna rastlina, visoka do 
60 centimetrov.  
▪ Med mnogimi kobulnicami, ki imajo aromatičen 
okus, je tudi vrtni janež.  
  
zvezdasti janež  

1. iz botanike zimzeleno drevo z belimi zvezdastimi 
cvetovi, po izvoru iz Vietnama in jugozahodne 
Kitajske; primerjaj lat. Illicium verum  
▪ Plod zvezdastega janeža je med manj znanimi, 
vendar vedno bolj iskanimi zdravilnimi rastlinami v 
Sloveniji.  

1.1. semena te rastline kot začimba  
▪ Zvezdasti janež je eksotična začimba, katere okus 
prav rahlo spominja na naš janež.  
▪ Dodajte še nekaj kardamoma ali zvezdastega 
janeža, ki obogatita aromo in okus.  
▪ Ker ima zvezdasti janež močan okus, ga moramo 

uporabljati v majhnih količinah.  
  
IZVOR  
prevzeto prek star. nem. aneis in lat. anīsum iz gr. 
ánēson, ánēthon, tudi ‛koprc’, nejasnega izvora  
  

jekleníca jekleníce samostalnik ženskega spola  

[jekleníca]  
POMEN  

jeklena vrv  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

nosilna jeklenica  
▪ Nosilna jeklenica se opira le na tri 70-metrske 
jeklene stolpe, mimo katerih gondola vozi s hitrostjo 
do 36 kilometrov na uro.  
▪ Trdnost varoval je treba pred uporabo preveriti, 
saj se pogosto zgodi, da naletimo na potrgane 
jeklenice in izpuljene ali skrivljene kline.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
▪ Na gladki vršni plošči prestopimo pol metra široko, 
a več deset metrov globoko sotesko. Pri prestopu 

nam pomaga jeklenica.  
⏵ priredna zveza  

jeklenica in klini  
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▪ Ozek skalnati greben med Malim in Velikim 
Triglavom je dobro zavarovan z jeklenicami in klini, 
ki varujejo planince pred padci.  

▪▪▪   
▪ Tik ob spodnji postaji gondolske žičnice je še vedno 
jeklenica stare žičnice in na njej je obešena odprta 
gondola, ki je nekoč potnike ob navpični steni dvigala 
proti cilju.  
▪ Vsi helikopterji so opremljeni z jeklenico, na koncu 
katere so zaponke, s katerimi delavci v gozdu zapnejo 

tovor iz hlodov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[jekleníca]  
IPA: [jɛklɛˈniːʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: jekleníca  
RODILNIK: jekleníce  
DAJALNIK: jekleníci  
TOŽILNIK: jekleníco  
MESTNIK: pri jekleníci  
ORODNIK: z jekleníco  

dvojina  
IMENOVALNIK: jekleníci  
RODILNIK: jekleníc  
DAJALNIK: jeklenícama  
TOŽILNIK: jekleníci  
MESTNIK: pri jeklenícah  
ORODNIK: z jeklenícama  

množina  
IMENOVALNIK: jekleníce  
RODILNIK: jekleníc  
DAJALNIK: jeklenícam  
TOŽILNIK: jekleníce  
MESTNIK: pri jeklenícah  
ORODNIK: z jeklenícami  

  
TONEMSKO  

[jekleníca]  
IPA: [jɛklɛnìːʦá]  
ednina  

IMENOVALNIK: jekleníca  
RODILNIK: jekleníce  
DAJALNIK: jekleníci  
TOŽILNIK: jekleníco  
MESTNIK: pri jekleníci  
ORODNIK: z jeklenȋco  

dvojina  
IMENOVALNIK: jekleníci  
RODILNIK: jeklenȋc  
DAJALNIK: jeklenícama  
TOŽILNIK: jekleníci  
MESTNIK: pri jeklenícah  
ORODNIK: z jeklenícama  

množina  

IMENOVALNIK: jekleníce  
RODILNIK: jeklenȋc  
DAJALNIK: jeklenícam  
TOŽILNIK: jekleníce  
MESTNIK: pri jeklenícah  
ORODNIK: z jeklenícami  

  
IZVOR  
↑jeklen  
  

jésihar jésiharja samostalnik moškega spola  

[jésihar]  
POMEN  

1. nekdaj kdor se ukvarja s proizvodnjo, prodajo 
kisa  
▪ Tovornjaki hladilniki so sofisticirana in zelo 
posodobljena različica jesiharjev, ki so nekdaj po 
slovenski deželi prodajali kis.  

2. slabšalno kdor govori zelo glasno, zavzeto  
▪ Mirno je prenašala jesiharja, ki je z vzvišene 
ministrske pozicije vreščal, da so študentje v bistvu 

državna last.  
▪ Uporablja podoben »jezik« in »prijeme« kot 
najglasnejši jesiharji v državnem zboru.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[jésihar]  
IPA: [ˈjeːsixaɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: jésihar  
RODILNIK: jésiharja  
DAJALNIK: jésiharju  
TOŽILNIK: jésiharja  
MESTNIK: pri jésiharju  
ORODNIK: z jésiharjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: jésiharja  
RODILNIK: jésiharjev  
DAJALNIK: jésiharjema  
TOŽILNIK: jésiharja  
MESTNIK: pri jésiharjih  
ORODNIK: z jésiharjema  

množina  
IMENOVALNIK: jésiharji  
RODILNIK: jésiharjev  
DAJALNIK: jésiharjem  
TOŽILNIK: jésiharje  
MESTNIK: pri jésiharjih  
ORODNIK: z jésiharji  

  
TONEMSKO  

[j sihar]  
IPA: [jéːsìxaɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: j sihar  
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RODILNIK: j siharja  
DAJALNIK: j siharju  
TOŽILNIK: j siharja  
MESTNIK: pri j siharju  
ORODNIK: z j siharjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: j siharja  
RODILNIK: j siharjev  
DAJALNIK: j siharjema  
TOŽILNIK: j siharja  
MESTNIK: pri jésiharjih  
ORODNIK: z j siharjema  

množina  
IMENOVALNIK: j siharji  
RODILNIK: j siharjev  
DAJALNIK: j siharjem  
TOŽILNIK: j siharje  
MESTNIK: pri j siharjih  
ORODNIK: z j siharji  

  
FRAZEOLOGIJA  
  
dreti se/vpiti/kričati kot jesihar  
dreti se kot jesihar  

vpiti kot jesihar  
kričati kot jesihar  

zelo glasno kričati, glasno, kriče se razburjati  
▪ Začela je teči kri, ves sem bil krvav, prestrašen, 
paničen, drl sem se kot jesihar.  
▪ Soseda je vpila kot jesihar, mati je sina krepko 
oštela, povrniti pa je morala tudi povzročeno škodo.  
▪ Številni nadrejeni le stežka nekomu povedo v obraz 
slabe stvari o njem. Glede tega so še posebej 
sramežljivi osebki, ki po navadi kričijo kot jesiharji.  
  
IZVOR  
↑jesih, po nekdanjih prodajalcih kisa, ki so glasno 
ponujali svoje blago po ulicah  
  

joule joula; in džúl samostalnik moškega spola  

[džúl]  
POMEN  

1. iz fizike izpeljana merska enota za izražanje 
energije ali opravljenega dela, ki ustreza energiji 
ali delu, ki sta potrebna, da sila enega newtona 
premakne telo za en meter [J]  
▪ Da segrejemo 1 gram vode za 1 stopinjo Celzija, 
porabimo 4,2 joula.  
▪ Za lažjo primerjavo izražamo energijske vrednosti 
različnih živil v joulih na 100 gramov.  

1.1. energija, ki jo telo pridobi z vnosom 
hranilnih snovi, izražena s to mersko enoto  
▪ Ko telo nenadoma presenetimo z drastično 
spremembo vnosa joulov, je to zelo škodljivo za 
naše telesno in duševno zdravje.  

  

IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[džúl]  
IPA: [ˈdʒuːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: joule [džúl]  
RODILNIK: joula [džúla]  
DAJALNIK: joulu [džúlu]  
TOŽILNIK: joule [džúl]  
MESTNIK: pri joulu [pri džúlu]  
ORODNIK: z joulom [z džúlom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: joula [džúla]  
RODILNIK: joulov [džúlo ]  
DAJALNIK: jouloma [džúloma]  
TOŽILNIK: joula [džúla]  
MESTNIK: pri joulih [pri džúlih]  
ORODNIK: z jouloma [z džúloma]  

množina  
IMENOVALNIK: jouli [džúli]  
RODILNIK: joulov [džúlo ]  
DAJALNIK: joulom [džúlom]  
TOŽILNIK: joule [džúle]  
MESTNIK: pri joulih [pri džúlih]  
ORODNIK: z jouli [z džúli]  

  
TONEMSKO  

[džȗl]  
IPA: [dʒúːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: joule [džȗl]  
RODILNIK: joula [džȗla]  
DAJALNIK: joulu [džȗlu]  
TOŽILNIK: joule [džȗl]  
MESTNIK: pri joulu [pri džȗlu]  
ORODNIK: z joulom [z džȗlom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: joula [džȗla]  
RODILNIK: joulov [džȗlo ]  
DAJALNIK: jouloma [džȗloma]  
TOŽILNIK: joula [džȗla]  
MESTNIK: pri joulih [pri džȗlih]  
ORODNIK: z jouloma [z džȗloma]  

množina  
IMENOVALNIK: jouli [džȗli]  
RODILNIK: joulov [džȗlo ]  
DAJALNIK: joulom [džȗlom]  
TOŽILNIK: joule [džȗle]  
MESTNIK: pri joulih [pri džȗlih]  
ORODNIK: z jouli [z džȗli]  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Joule, angl., frc. joule, po 
angleškem fiziku Jamesu Prescottu Joulu (1818–
1889)  
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júvanov júvanova júvanovo pridevnik  

[júvano  júvanova júvanovo]  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[júvano  júvanova júvanovo]  
IPA: [ˈjuːʋanɔu ˈjuːʋanɔʋa ˈjuːʋanɔʋɔ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: júvanov  
RODILNIK: júvanovega  
DAJALNIK: júvanovemu  
TOŽILNIK: júvanov  

živo júvanovega  
MESTNIK: pri júvanovem  
ORODNIK: z júvanovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: júvanova  
RODILNIK: júvanovih  
DAJALNIK: júvanovima  
TOŽILNIK: júvanova  
MESTNIK: pri júvanovih  
ORODNIK: z júvanovima  

množina  
IMENOVALNIK: júvanovi  
RODILNIK: júvanovih  
DAJALNIK: júvanovim  
TOŽILNIK: júvanove  
MESTNIK: pri júvanovih  
ORODNIK: z júvanovimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: júvanova  
RODILNIK: júvanove  
DAJALNIK: júvanovi  
TOŽILNIK: júvanovo  
MESTNIK: pri júvanovi  
ORODNIK: z júvanovo  

dvojina  
IMENOVALNIK: júvanovi  
RODILNIK: júvanovih  
DAJALNIK: júvanovima  
TOŽILNIK: júvanovi  
MESTNIK: pri júvanovih  
ORODNIK: z júvanovima  

množina  
IMENOVALNIK: júvanove  
RODILNIK: júvanovih  
DAJALNIK: júvanovim  
TOŽILNIK: júvanove  
MESTNIK: pri júvanovih  
ORODNIK: z júvanovimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: júvanovo  

RODILNIK: júvanovega  
DAJALNIK: júvanovemu  
TOŽILNIK: júvanovo  
MESTNIK: pri júvanovem  
ORODNIK: z júvanovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: júvanovi  
RODILNIK: júvanovih  
DAJALNIK: júvanovima  
TOŽILNIK: júvanovi  
MESTNIK: pri júvanovih  
ORODNIK: z júvanovima  

množina  
IMENOVALNIK: júvanova  
RODILNIK: júvanovih  
DAJALNIK: júvanovim  
TOŽILNIK: júvanova  
MESTNIK: pri júvanovih  
ORODNIK: z júvanovimi  

  
TONEMSKO  

[jȗvano  jȗvanova jȗvanovo]  
IPA: [júːʋànɔu júːʋànɔʋa júːʋànɔʋɔ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: jȗvanov  
RODILNIK: jȗvanovega  
DAJALNIK: jȗvanovemu  
TOŽILNIK: jȗvanov  

živo jȗvanovega  
MESTNIK: pri jȗvanovem  
ORODNIK: z jȗvanovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: jȗvanova  
RODILNIK: jȗvanovih  
DAJALNIK: jȗvanovima  
TOŽILNIK: jȗvanova  
MESTNIK: pri jȗvanovih  
ORODNIK: z jȗvanovima  

množina  
IMENOVALNIK: jȗvanovi  
RODILNIK: jȗvanovih  
DAJALNIK: jȗvanovim  
TOŽILNIK: jȗvanove  
MESTNIK: pri jȗvanovih  
ORODNIK: z jȗvanovimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: jȗvanova  
RODILNIK: jȗvanove  
DAJALNIK: jȗvanovi  
TOŽILNIK: jȗvanovo  
MESTNIK: pri jȗvanovi  
ORODNIK: z jȗvanovo  

dvojina  
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IMENOVALNIK: jȗvanovi  
RODILNIK: jȗvanovih  
DAJALNIK: jȗvanovima  
TOŽILNIK: jȗvanovi  
MESTNIK: pri jȗvanovih  
ORODNIK: z jȗvanovima  

množina  
IMENOVALNIK: jȗvanove  
RODILNIK: jȗvanovih  
DAJALNIK: jȗvanovim  
TOŽILNIK: jȗvanove  
MESTNIK: pri jȗvanovih  
ORODNIK: z jȗvanovimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: jȗvanovo  
RODILNIK: jȗvanovega  
DAJALNIK: jȗvanovemu  
TOŽILNIK: jȗvanovo  
MESTNIK: pri jȗvanovem  
ORODNIK: z jȗvanovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: jȗvanovi  
RODILNIK: jȗvanovih  
DAJALNIK: jȗvanovima  
TOŽILNIK: jȗvanovi  
MESTNIK: pri jȗvanovih  
ORODNIK: z jȗvanovima  

množina  
IMENOVALNIK: jȗvanova  
RODILNIK: jȗvanovih  
DAJALNIK: jȗvanovim  
TOŽILNIK: jȗvanova  
MESTNIK: pri jȗvanovih  
ORODNIK: z jȗvanovimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
juvanov netresk in Juvanov netresk  

iz botanike netresk z dlakavimi listi in rumenimi 
cvetovi; primerjaj lat. Sempervivium juvanii  
▪ Juvanov netresk se razmnožuje zelo počasi, ogrožen 
je in v tujini zelo iskan.  
▪ Ob cesti uspeva nekaj endemitov, med drugim 
juvanov netresk, rebrinčevolistna hladnikija in 

hladnikov volčič.  
  
IZVOR  
po vrtnarju ljubljanskega botaničnega vrta Francu 
Juvanu (1875–1960)  
  

Júvanov Júvanova Júvanovo pridevnik  

[júvano  júvanova júvanovo]  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[júvano  júvanova júvanovo]  
IPA: [ˈjuːʋanɔu ˈjuːʋanɔʋa ˈjuːʋanɔʋɔ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: Júvanov  
RODILNIK: Júvanovega  
DAJALNIK: Júvanovemu  
TOŽILNIK: Júvanov  

živo Júvanovega  
MESTNIK: pri Júvanovem  
ORODNIK: z Júvanovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: Júvanova  
RODILNIK: Júvanovih  
DAJALNIK: Júvanovima  
TOŽILNIK: Júvanova  
MESTNIK: pri Júvanovih  
ORODNIK: z Júvanovima  

množina  
IMENOVALNIK: Júvanovi  
RODILNIK: Júvanovih  
DAJALNIK: Júvanovim  
TOŽILNIK: Júvanove  
MESTNIK: pri Júvanovih  
ORODNIK: z Júvanovimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: Júvanova  
RODILNIK: Júvanove  
DAJALNIK: Júvanovi  
TOŽILNIK: Júvanovo  
MESTNIK: pri Júvanovi  
ORODNIK: z Júvanovo  

dvojina  
IMENOVALNIK: Júvanovi  
RODILNIK: Júvanovih  
DAJALNIK: Júvanovima  
TOŽILNIK: Júvanovi  
MESTNIK: pri Júvanovih  
ORODNIK: z Júvanovima  

množina  
IMENOVALNIK: Júvanove  
RODILNIK: Júvanovih  
DAJALNIK: Júvanovim  
TOŽILNIK: Júvanove  
MESTNIK: pri Júvanovih  
ORODNIK: z Júvanovimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: Júvanovo  
RODILNIK: Júvanovega  
DAJALNIK: Júvanovemu  
TOŽILNIK: Júvanovo  
MESTNIK: pri Júvanovem  
ORODNIK: z Júvanovim  
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dvojina  
IMENOVALNIK: Júvanovi  
RODILNIK: Júvanovih  
DAJALNIK: Júvanovima  
TOŽILNIK: Júvanovi  
MESTNIK: pri Júvanovih  
ORODNIK: z Júvanovima  

množina  
IMENOVALNIK: Júvanova  
RODILNIK: Júvanovih  
DAJALNIK: Júvanovim  
TOŽILNIK: Júvanova  
MESTNIK: pri Júvanovih  
ORODNIK: z Júvanovimi  

  
TONEMSKO  

[jȗvano  jȗvanova jȗvanovo]  
IPA: [júːʋànɔu júːʋànɔʋa júːʋànɔʋɔ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: Jȗvanov  
RODILNIK: Jȗvanovega  
DAJALNIK: Jȗvanovemu  
TOŽILNIK: Jȗvanov  

živo Jȗvanovega  
MESTNIK: pri Jȗvanovem  
ORODNIK: z Jȗvanovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: Jȗvanova  
RODILNIK: Jȗvanovih  
DAJALNIK: Jȗvanovima  
TOŽILNIK: Jȗvanova  
MESTNIK: pri Jȗvanovih  
ORODNIK: z Jȗvanovima  

množina  
IMENOVALNIK: Jȗvanovi  
RODILNIK: Jȗvanovih  
DAJALNIK: Jȗvanovim  
TOŽILNIK: Jȗvanove  
MESTNIK: pri Jȗvanovih  
ORODNIK: z Jȗvanovimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: Jȗvanova  
RODILNIK: Jȗvanove  
DAJALNIK: Jȗvanovi  
TOŽILNIK: Jȗvanovo  
MESTNIK: pri Jȗvanovi  
ORODNIK: z Jȗvanovo  

dvojina  
IMENOVALNIK: Jȗvanovi  
RODILNIK: Jȗvanovih  
DAJALNIK: Jȗvanovima  
TOŽILNIK: Jȗvanovi  
MESTNIK: pri Jȗvanovih  

ORODNIK: z Jȗvanovima  
množina  

IMENOVALNIK: Jȗvanove  
RODILNIK: Jȗvanovih  
DAJALNIK: Jȗvanovim  
TOŽILNIK: Jȗvanove  
MESTNIK: pri Jȗvanovih  
ORODNIK: z Jȗvanovimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: Jȗvanovo  
RODILNIK: Jȗvanovega  
DAJALNIK: Jȗvanovemu  
TOŽILNIK: Jȗvanovo  
MESTNIK: pri Jȗvanovem  
ORODNIK: z Jȗvanovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: Jȗvanovi  
RODILNIK: Jȗvanovih  
DAJALNIK: Jȗvanovima  
TOŽILNIK: Jȗvanovi  
MESTNIK: pri Jȗvanovih  
ORODNIK: z Jȗvanovima  

množina  
IMENOVALNIK: Jȗvanova  
RODILNIK: Jȗvanovih  
DAJALNIK: Jȗvanovim  
TOŽILNIK: Jȗvanova  
MESTNIK: pri Jȗvanovih  
ORODNIK: z Jȗvanovimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
Juvanov netresk in juvanov netresk  

iz botanike netresk z dlakavimi listi in rumenimi 
cvetovi; primerjaj lat. Sempervivium juvanii  
▪ Na rastišču avriklja uspevata vsaj še dve redki in 
ogroženi slovenski rastlinski vrsti, Hoppejev klinček 
ter Juvanov netresk, endemična rastlinska vrsta, ki jo 
lahko najdemo samo na skalovjih Donačke gore in 
Resenika.  
  
IZVOR  
po vrtnarju ljubljanskega botaničnega vrta Francu 
Juvanu (1875–1960)  
  

K simbol  

POMEN  
simbol za enoto kelvin  
▪ Povprečna temperatura vesolja je 2,7 K.  
▪ Človeško oko je precej občutljivo na spremembe 
temperature barve v razponu med 3000 in 6000 K.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑kelvin  
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kádmij kádmija samostalnik moškega spola  

[kádmi]  
POMEN  

mehka težka kovina srebrno bele barve, kemijski 
element [Cd]  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

količina, koncentracija, vrednost, vsebnost kadmija | 

mikrogram kadmija | vnos kadmija  
▪ Analize živil na vsebnost kadmija kažejo, da je bila 
vsebnost kadmija praviloma pod maksimalno 

dovoljeno koncentracijo.  
▪ Vsebnosti so bile v večini primerov nižje od enega 
mikrograma kadmija na liter krvi.  
▪ V raziskavi smo upoštevali vse načine vnosa 
kadmija in svinca v telo – preko vdihavanja, hrane, 

vode ter preko mivke, prsti in prahu.  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

vsebovati kadmij  
▪ Kljub prepovedi je na trgu še veliko starih baterij, 
ki vsebujejo živo srebro in kadmij.  

⏵ priredna zveza  
kadmij in svinec  
▪ Ko so bili opozorjeni na prekoračeno vsebnost 
svinca in kadmija, so mivko takoj odstranili in izprali 
peskovnik.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kádmi]  
IPA: [ˈkaːdmi]  
ednina  

IMENOVALNIK: kádmij  
RODILNIK: kádmija  
DAJALNIK: kádmiju  
TOŽILNIK: kádmij  
MESTNIK: pri kádmiju  
ORODNIK: s kádmijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: kádmija  
RODILNIK: kádmijev  
DAJALNIK: kádmijema  
TOŽILNIK: kádmija  
MESTNIK: pri kádmijih  
ORODNIK: s kádmijema  

množina  
IMENOVALNIK: kádmiji  
RODILNIK: kádmijev  
DAJALNIK: kádmijem  
TOŽILNIK: kádmije  
MESTNIK: pri kádmijih  
ORODNIK: s kádmiji  

  
TONEMSKO  

[kádmi]  
IPA: [kàːdmí]  

ednina  
IMENOVALNIK: kádmij  
RODILNIK: kádmija  
DAJALNIK: kádmiju  
TOŽILNIK: kádmij  
MESTNIK: pri kádmiju  
ORODNIK: s kádmijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: kádmija  
RODILNIK: kádmijev tudi kȃdmijev  
DAJALNIK: kádmijema  
TOŽILNIK: kádmija  
MESTNIK: pri kádmijih tudi pri kȃdmijih  
ORODNIK: s kádmijema  

množina  
IMENOVALNIK: kádmiji  
RODILNIK: kádmijev tudi kȃdmijev  
DAJALNIK: kádmijem  
TOŽILNIK: kádmije  
MESTNIK: pri kádmijih tudi pri kȃdmijih  
ORODNIK: s kádmiji tudi s kȃdmiji  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Cadmium iz nlat. cadmium, iz 
lat. cadmia ‛cinkova ruda’, prevzeto iz gr. kadmeía, 
po grškem junaku Kadmosu  
  

káfrski káfrska káfrsko pridevnik  

[káfərski]  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[káfərski]  
IPA: [ˈkaːfəɾski]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: káfrski  
RODILNIK: káfrskega  
DAJALNIK: káfrskemu  
TOŽILNIK: káfrski  

živo káfrskega  
MESTNIK: pri káfrskem  
ORODNIK: s káfrskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: káfrska  
RODILNIK: káfrskih  
DAJALNIK: káfrskima  
TOŽILNIK: káfrska  
MESTNIK: pri káfrskih  
ORODNIK: s káfrskima  

množina  
IMENOVALNIK: káfrski  
RODILNIK: káfrskih  
DAJALNIK: káfrskim  
TOŽILNIK: káfrske  
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MESTNIK: pri káfrskih  
ORODNIK: s káfrskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: káfrska  
RODILNIK: káfrske  
DAJALNIK: káfrski  
TOŽILNIK: káfrsko  
MESTNIK: pri káfrski  
ORODNIK: s káfrsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: káfrski  
RODILNIK: káfrskih  
DAJALNIK: káfrskima  
TOŽILNIK: káfrski  
MESTNIK: pri káfrskih  
ORODNIK: s káfrskima  

množina  
IMENOVALNIK: káfrske  
RODILNIK: káfrskih  
DAJALNIK: káfrskim  
TOŽILNIK: káfrske  
MESTNIK: pri káfrskih  
ORODNIK: s káfrskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: káfrsko  
RODILNIK: káfrskega  
DAJALNIK: káfrskemu  
TOŽILNIK: káfrsko  
MESTNIK: pri káfrskem  
ORODNIK: s káfrskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: káfrski  
RODILNIK: káfrskih  
DAJALNIK: káfrskima  
TOŽILNIK: káfrski  
MESTNIK: pri káfrskih  
ORODNIK: s káfrskima  

množina  
IMENOVALNIK: káfrska  
RODILNIK: káfrskih  
DAJALNIK: káfrskim  
TOŽILNIK: káfrska  
MESTNIK: pri káfrskih  
ORODNIK: s káfrskimi  

  
TONEMSKO  

[kȃfərski]  
IPA: [káːf ɾski]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kȃfrski  
RODILNIK: kȃfrskega  
DAJALNIK: kȃfrskemu  

TOŽILNIK: kȃfrski  
živo kȃfrskega  

MESTNIK: pri kȃfrskem  
ORODNIK: s kȃfrskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kȃfrska  
RODILNIK: kȃfrskih  
DAJALNIK: kȃfrskima  
TOŽILNIK: kȃfrska  
MESTNIK: pri kȃfrskih  
ORODNIK: s kȃfrskima  

množina  
IMENOVALNIK: kȃfrski  
RODILNIK: kȃfrskih  
DAJALNIK: kȃfrskim  
TOŽILNIK: kȃfrske  
MESTNIK: pri kȃfrskih  
ORODNIK: s kȃfrskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kȃfrska  
RODILNIK: kȃfrske  
DAJALNIK: kȃfrski  
TOŽILNIK: kȃfrsko  
MESTNIK: pri kȃfrski  
ORODNIK: s kȃfrsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: kȃfrski  
RODILNIK: kȃfrskih  
DAJALNIK: kȃfrskima  
TOŽILNIK: kȃfrski  
MESTNIK: pri kȃfrskih  
ORODNIK: s kȃfrskima  

množina  
IMENOVALNIK: kȃfrske  
RODILNIK: kȃfrskih  
DAJALNIK: kȃfrskim  
TOŽILNIK: kȃfrske  
MESTNIK: pri kȃfrskih  
ORODNIK: s kȃfrskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kȃfrsko  
RODILNIK: kȃfrskega  
DAJALNIK: kȃfrskemu  
TOŽILNIK: kȃfrsko  
MESTNIK: pri kȃfrskem  
ORODNIK: s kȃfrskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kȃfrski  
RODILNIK: kȃfrskih  
DAJALNIK: kȃfrskima  
TOŽILNIK: kȃfrski  
MESTNIK: pri kȃfrskih  
ORODNIK: s kȃfrskima  

množina  
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IMENOVALNIK: kȃfrska  
RODILNIK: kȃfrskih  
DAJALNIK: kȃfrskim  
TOŽILNIK: kȃfrska  
MESTNIK: pri kȃfrskih  
ORODNIK: s kȃfrskimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
kafrski bivol  

iz zoologije divji bivol s temno rjavo ali črno dlako in 
velikimi debelimi, na čelu sploščenimi 
zakrivljenimi rogovi; primerjaj lat. Syncerus caffer; SIN.: 

afriški bivol  
▪ Kafrski bivol lahko preživi v različnem okolju, od 
gozda do polpuščave, le da je na voljo zadosti paše in 
voda.  
▪ Kafrski bivoli živijo v čredah, ki štejejo od nekaj 

deset do več sto osebkov.  
▪ Iz terenskega vozila si je mogoče z oddaljenosti 
ducata metrov ogledati levje krdelo, čredo kafrskih 
bivolov ali gibkega leoparda.  
  
IZVOR  
prevzeto prek angl. caffer v pomenu ‛temnopolti 
prebivalec južne Afrike’, nlat. caffer, iz arab. kāfir 
‛nevernik’, kot so muslimanski trgovci in trgovci s 
sužnji v južni Afriki prvotno poimenovali avtohtone 
prebivalce, iz kafara ‛prikrivati’  
  

kaftán kaftána samostalnik moškega spola  

[kaftán]  
POMEN  

tuniki podobno ohlapno vrhnje oblačilo, po izvoru 
z Bližnjega vzhoda  
▪ V državnih svilarnah so Turki izdelovali kaftane in 
žametna oblačila, ki so jih krasili s cvetličnimi vzorci in 
arabeskami.  
▪ Oblečena je bila v kaftan.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kaftán]  
IPA: [kafˈtaːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: kaftán  
RODILNIK: kaftána  
DAJALNIK: kaftánu  
TOŽILNIK: kaftán  
MESTNIK: pri kaftánu  
ORODNIK: s kaftánom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kaftána  
RODILNIK: kaftánov  
DAJALNIK: kaftánoma  
TOŽILNIK: kaftána  

MESTNIK: pri kaftánih  
ORODNIK: s kaftánoma  

množina  
IMENOVALNIK: kaftáni  
RODILNIK: kaftánov  
DAJALNIK: kaftánom  
TOŽILNIK: kaftáne  
MESTNIK: pri kaftánih  
ORODNIK: s kaftáni  

  
TONEMSKO  

[kaftȃn]  
IPA: [kaftáːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: kaftȃn  
RODILNIK: kaftȃna  
DAJALNIK: kaftȃnu  
TOŽILNIK: kaftȃn  
MESTNIK: pri kaftȃnu  
ORODNIK: s kaftȃnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kaftȃna  
RODILNIK: kaftȃnov  
DAJALNIK: kaftȃnoma  
TOŽILNIK: kaftȃna  
MESTNIK: pri kaftȃnih  
ORODNIK: s kaftȃnoma  

množina  
IMENOVALNIK: kaftȃni  
RODILNIK: kaftȃnov  
DAJALNIK: kaftȃnom  
TOŽILNIK: kaftȃne  
MESTNIK: pri kaftȃnih  
ORODNIK: s kaftȃni  

  
IZVOR  
prevzeto prek rus. kaftán iz tatar. kaftan, morda iz 
perz. ḫaftān ‛obleka, ki se jo nosi pod oklepom’  
  

kamnolòm kamnolôma samostalnik moškega spola  

[kamnolòm]  
POMEN  

kraj, prostor, kjer se pridobiva, lomi kamen  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

opuščen, zapuščen kamnolom  
▪ Na domačem dvorišču kraške hiše obdeluje 
kamnite bloke in skale, pripeljane iz bližnjega 

kamnoloma.  
▪ Konec petdesetih se je pri nas lomilo precej 

kamna, in sicer v kar 38 delujočih kamnolomih.  
▪ Nekdaj je bil znamenit logaški kamnolom, kjer so 
pridobivali peščenjak za izdelavo številnih portalov in 

stopnišč doma ter po svetu.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

izkoriščanje, obratovanje kamnoloma | odprtje, 
širitev, zaprtje kamnoloma | sanacija kamnoloma  
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▪ Sklican bo občinski svet, ki bo ponovno razpravljal 
o možni širitvi kamnoloma.  
▪ Gradbeno dovoljenje za sanacijo kamnoloma so že 
pridobili.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
kamnolom granita, lehnjaka  
▪ Na Gorenjskem je znan kamnolom lehnjaka na 

Jezerskem.  
▪ Šentvid je poznan tudi po nekdanjem rimskem 
kamnolomu marmorja.  

▪▪▪   
▪ Nedavno miniranje v kamnolomu je naznanilo 

začetek nove gradbene sezone.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kamnolòm]  
IPA: [kamnɔˈlɔm]  
ednina  

IMENOVALNIK: kamnolòm  
RODILNIK: kamnolôma  
DAJALNIK: kamnolômu  
TOŽILNIK: kamnolòm  
MESTNIK: pri kamnolômu  
ORODNIK: s kamnolômom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kamnolôma  
RODILNIK: kamnolômov  
DAJALNIK: kamnolômoma  
TOŽILNIK: kamnolôma  
MESTNIK: pri kamnolômih  
ORODNIK: s kamnolômoma  

množina  
IMENOVALNIK: kamnolômi  
RODILNIK: kamnolômov  
DAJALNIK: kamnolômom  
TOŽILNIK: kamnolôme  
MESTNIK: pri kamnolômih  
ORODNIK: s kamnolômi  

  
TONEMSKO  

[kamnolȍm]  
IPA: [kamnɔl m]  
ednina  

IMENOVALNIK: kamnolȍm  
RODILNIK: kamnolóma  
DAJALNIK: kamnolómu  
TOŽILNIK: kamnolȍm  
MESTNIK: pri kamnolómu  
ORODNIK: s kamnolómom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kamnolóma  
RODILNIK: kamnolómov  
DAJALNIK: kamnolómoma  
TOŽILNIK: kamnolóma  
MESTNIK: pri kamnolómih  

ORODNIK: s kamnolómoma  
množina  

IMENOVALNIK: kamnolómi  
RODILNIK: kamnolómov  
DAJALNIK: kamnolómom  
TOŽILNIK: kamnolóme  
MESTNIK: pri kamnolómih  
ORODNIK: s kamnolómi  

  
IZVOR  
iz lomiti kamen  
  

kandéla kandéle samostalnik ženskega spola  

[kandéla]  
POMEN  

iz elektrotehnike, iz fizike osnovna merska enota za 
izražanje svetilnosti [cd]  
▪ Svetilnost zadnjih meglenk je od 150 do 

300 kandel.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kandéla]  
IPA: [kanˈdeːla]  
ednina  

IMENOVALNIK: kandéla  
RODILNIK: kandéle  
DAJALNIK: kandéli  
TOŽILNIK: kandélo  
MESTNIK: pri kandéli  
ORODNIK: s kandélo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kandéli  
RODILNIK: kandél  
DAJALNIK: kandélama  
TOŽILNIK: kandéli  
MESTNIK: pri kandélah  
ORODNIK: s kandélama  

množina  
IMENOVALNIK: kandéle  
RODILNIK: kandél  
DAJALNIK: kandélam  
TOŽILNIK: kandéle  
MESTNIK: pri kandélah  
ORODNIK: s kandélami  

  
TONEMSKO  

[kand la]  
IPA: [kandéːlà]  
ednina  

IMENOVALNIK: kand la  
RODILNIK: kand le  
DAJALNIK: kand li  
TOŽILNIK: kand lo  
MESTNIK: pri kand li  
ORODNIK: s kand lo  
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dvojina  
IMENOVALNIK: kand li  
RODILNIK: kand l  
DAJALNIK: kand lama  
TOŽILNIK: kand li  
MESTNIK: pri kand lah  
ORODNIK: s kand lama  

množina  
IMENOVALNIK: kand le  
RODILNIK: kand l  
DAJALNIK: kand lam  
TOŽILNIK: kand le  
MESTNIK: pri kand lah  
ORODNIK: s kand lami  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Candela, angl., frc. candela, iz lat. 
candēla ‛sveča’  
  

kángla kángle samostalnik ženskega spola  

[kángla]  
POMEN  

večja posoda z ročajem za prenašanje tekočin, 
zalivanje  
⏵ sam. beseda + za + sam. beseda v tožilniku  

kangla za mleko | kangla za zalivanje  
▪ Nosil je dvajsetlitrsko kanglo za mleko.  
▪ Večina počitniških hišic je bolj podobna utam, 
kamor vrtičkarji spravljajo lopate in kangle za 

zalivanje.  
⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  

kangla z mlekom  
▪ Kanglo z mlekom je prinesla v kuhinjo.  
▪ Čez dan so nam dali kanglo s pitno vodo.  

▪▪▪   
▪ S prazno mlekarsko kanglo se je vrnila domov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kángla]  
IPA: [ˈkaːŋgla]  
ednina  

IMENOVALNIK: kángla  
RODILNIK: kángle  
DAJALNIK: kángli  
TOŽILNIK: kánglo  
MESTNIK: pri kángli  
ORODNIK: s kánglo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kángli  
RODILNIK: kángel  
DAJALNIK: kánglama  
TOŽILNIK: kángli  
MESTNIK: pri kánglah  
ORODNIK: s kánglama  

množina  

IMENOVALNIK: kángle  
RODILNIK: kángel  
DAJALNIK: kánglam  
TOŽILNIK: kángle  
MESTNIK: pri kánglah  
ORODNIK: s kánglami  

  
TONEMSKO  

[kȃngla]  
IPA: [káːŋglà]  
ednina  

IMENOVALNIK: kȃngla  
RODILNIK: kȃngle  
DAJALNIK: kȃngli  
TOŽILNIK: kȃnglo  
MESTNIK: pri kȃngli  
ORODNIK: s kȃnglo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kȃngli  
RODILNIK: kȃngel  
DAJALNIK: kȃnglama  
TOŽILNIK: kȃngli  
MESTNIK: pri kȃnglah  
ORODNIK: s kȃnglama  

množina  
IMENOVALNIK: kȃngle  
RODILNIK: kȃngel  
DAJALNIK: kȃnglam  
TOŽILNIK: kȃngle  
MESTNIK: pri kȃnglah  
ORODNIK: s kȃnglami  

  
BESEDOTVORJE  

manjšalnica: kanglica  
  
IZVOR  
prevzeto iz avstr. nem. kandl < srvnem. kantelīn, 
manjšalnica od ↑kanta  
  

kánglica kánglice samostalnik ženskega spola  

[kánglica]  
POMEN  

1. kangla, zlasti manjša  
⏵ sam. beseda + za + sam. beseda v tožilniku  

kanglica za mleko | kanglica za zalivanje  
▪ Na pokopališču smo minuli teden postavili kanglice 

za zalivanje.  
▪ Domiselno oblikovana kanglica za zalivanje cvetja 

je narejena iz plastike.  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

napolniti kanglico | nesti, prinesti kanglico  
▪ Zapeljal se je do bencinskega servisa, kjer je 
napolnil kanglico z bencinom.  
▪ Za kosilo so si v nahrbtnikih prinesli kanglico 
fižolove solate.  

▪▪▪   
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▪ Prišel si s kanglico ali steklenico in vanjo je trgovka z 
zajemalko natočila mleko, shranjeno v velikih 
pločevinastih kanglah.  

1.1. igrača v obliki manjše kangle  
⏵ glag. + z/s + sam. beseda v orodniku  

igrati se s kanglico  
▪ Otroka čofotata v nizki vodi in se igrata s 
kanglico.  

⏵ priredna zveza  
kanglica in lopatka  
▪ Malčki s kanglicami in lopatkami ustvarjajo 
tortice, peščene gradove, nasipe, čofotajo po vodi 
in se zabavajo.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kánglica]  
IPA: [ˈkaːŋgliʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: kánglica  
RODILNIK: kánglice  
DAJALNIK: kánglici  
TOŽILNIK: kánglico  
MESTNIK: pri kánglici  
ORODNIK: s kánglico  

dvojina  
IMENOVALNIK: kánglici  
RODILNIK: kánglic  
DAJALNIK: kánglicama  
TOŽILNIK: kánglici  
MESTNIK: pri kánglicah  
ORODNIK: s kánglicama  

množina  
IMENOVALNIK: kánglice  
RODILNIK: kánglic  
DAJALNIK: kánglicam  
TOŽILNIK: kánglice  
MESTNIK: pri kánglicah  
ORODNIK: s kánglicami  

  
TONEMSKO  

[kȃnglica]  
IPA: [káːŋglìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: kȃnglica  
RODILNIK: kȃnglice  
DAJALNIK: kȃnglici  
TOŽILNIK: kȃnglico  
MESTNIK: pri kȃnglici  
ORODNIK: s kȃnglico  

dvojina  
IMENOVALNIK: kȃnglici  
RODILNIK: kȃnglic  
DAJALNIK: kȃnglicama  
TOŽILNIK: kȃnglici  
MESTNIK: pri kȃnglicah  

ORODNIK: s kȃnglicama  
množina  

IMENOVALNIK: kȃnglice  
RODILNIK: kȃnglic  
DAJALNIK: kȃnglicam  
TOŽILNIK: kȃnglice  
MESTNIK: pri kȃnglicah  
ORODNIK: s kȃnglicami  

  
IZVOR  
↑kangla  
  

kapibára kapibáre samostalnik ženskega spola  

[kapibára]  
POMEN  

iz zoologije velik brezrepi glodalec s krepkim telesom, 
večjo glavo in resasto rdečkasto rjavo dlako, ki 
živi ob vodi, po izvoru iz Južne Amerike; primerjaj lat. 
Hydrochoerus hydrochaeris  
▪ Kapibara, ki se zelo dobro znajde v vodi, je največji 

glodalec na svetu, saj tehta tudi 75 kilogramov.  
▪ Kapibare se hranijo s trdim, močvirnim rastlinjem, 
zaradi česar potrebujejo močne zobe.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kapibára]  
IPA: [kapiˈbaːɾa]  
ednina  

IMENOVALNIK: kapibára  
RODILNIK: kapibáre  
DAJALNIK: kapibári  
TOŽILNIK: kapibáro  
MESTNIK: pri kapibári  
ORODNIK: s kapibáro  

dvojina  
IMENOVALNIK: kapibári  
RODILNIK: kapibár  
DAJALNIK: kapibárama  
TOŽILNIK: kapibári  
MESTNIK: pri kapibárah  
ORODNIK: s kapibárama  

množina  
IMENOVALNIK: kapibáre  
RODILNIK: kapibár  
DAJALNIK: kapibáram  
TOŽILNIK: kapibáre  
MESTNIK: pri kapibárah  
ORODNIK: s kapibárami  

  
TONEMSKO  

[kapibȃra]  
IPA: [kapibáːɾà]  
ednina  

IMENOVALNIK: kapibȃra  
RODILNIK: kapibȃre  
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DAJALNIK: kapibȃri  
TOŽILNIK: kapibȃro  
MESTNIK: pri kapibȃri  
ORODNIK: s kapibȃro  

dvojina  
IMENOVALNIK: kapibȃri  
RODILNIK: kapibȃr  
DAJALNIK: kapibȃrama  
TOŽILNIK: kapibȃri  
MESTNIK: pri kapibȃrah  
ORODNIK: s kapibȃrama  

množina  
IMENOVALNIK: kapibȃre  
RODILNIK: kapibȃr  
DAJALNIK: kapibȃram  
TOŽILNIK: kapibȃre  
MESTNIK: pri kapibȃrah  
ORODNIK: s kapibȃrami  

  
IZVOR  
prevzeto prek (angl. capybara, nem. Capybara in) 
port. capivara iz tup. ka'apiûara ‛jedec trave’  
  

kápnik kápnika samostalnik moškega spola  

[kápnik]  
POMEN  

1. podolgovata tvorba, ki v kraških jamah 
nastaja z nalaganjem mineralov, izločenih iz 
kapljajoče vode  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

aragonitni, kalcitni kapnik | kijasti kapnik | kraški 

kapnik  
▪ Jama je dolga več kot 1000 m, globoka pa 100 m 
in bogato okrašena s kijastimi kapniki.  
▪ Aragonitne kapnike predstavljajo tanki cevasti 
stalaktiti, ki so ponavadi dolgi več centimetrov.  
▪ Pod zemljo obstajajo bogati svetovi kraških 
kapnikov.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
kapnik nastaja, raste | kapnik visi  
▪ Kapniki nastajajo z izločanjem raztopljenega kalcita 
iz prenikajoče vode in v enem letu zrastejo samo za 
desetino do tretjino milimetra.  
▪ Z visokega stropa visijo posamični manjši kapniki.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
občudovati kapnike | ustvarjati kapnike  
▪ Turisti občudujejo pisane kapnike.  
▪ Lahko dostopne jame so najbolj uničene prav 
zaradi obiska neosveščenih ljudi, ki lomijo kapnike, 
se podpisujejo na stenah in puščajo smeti.  

▪▪▪   
▪ V jami in stranskih, za sedaj še neprehodnih vhodih 
je več manjših lepih dvoran, okrašenih s kapniki.  

1.1. kar spominja na tako tvorbo  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

ledeni kapnik  

▪ Največja znamenitost jame je gotovo velika 
ledena dvorana, okrašena s prekrasnimi ledenimi 
kapniki.  
▪ Vroč vosek mu je stekel čez zapestje in vzdolž 
roke, na komolcu se mu je naredil tanek kapnik.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kápnik]  
IPA: [ˈkaːpnik]  
ednina  

IMENOVALNIK: kápnik  
RODILNIK: kápnika  
DAJALNIK: kápniku  
TOŽILNIK: kápnik  
MESTNIK: pri kápniku  
ORODNIK: s kápnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kápnika  
RODILNIK: kápnikov  
DAJALNIK: kápnikoma  
TOŽILNIK: kápnika  
MESTNIK: pri kápnikih  
ORODNIK: s kápnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: kápniki  
RODILNIK: kápnikov  
DAJALNIK: kápnikom  
TOŽILNIK: kápnike  
MESTNIK: pri kápnikih  
ORODNIK: s kápniki  

  
TONEMSKO  

[kȃpnik]  
IPA: [káːpnìk]  
ednina  

IMENOVALNIK: kȃpnik  
RODILNIK: kȃpnika  
DAJALNIK: kȃpniku  
TOŽILNIK: kȃpnik  
MESTNIK: pri kȃpniku  
ORODNIK: s kȃpnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kȃpnika  
RODILNIK: kȃpnikov  
DAJALNIK: kȃpnikoma  
TOŽILNIK: kȃpnika  
MESTNIK: pri kȃpnikih  
ORODNIK: s kȃpnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: kȃpniki  
RODILNIK: kȃpnikov  
DAJALNIK: kȃpnikom  
TOŽILNIK: kȃpnike  
MESTNIK: pri kȃpnikih  
ORODNIK: s kȃpniki  
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IZVOR  
iz kap iz ↑kapati  
  

karabín karabína samostalnik moškega spola  

[karabín]  
POMEN  

knjižno pogovorno zanki podoben navadno kovinski 
pripomoček z vzmetnim zapiralom za vpenjanje  
▪ S karabini se je pripel na padalo, malce počakal in 
stekel po pobočju.  
▪ Reševalec se po znaku operaterja v helikopterju 
vpne v karabin jeklenice in spleza na sanko 
helikopterja.  
▪ Karabina nam omogočata, da gugalnico preprosto 
snamemo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[karabín]  
IPA: [kaɾaˈbiːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: karabín  
RODILNIK: karabína  
DAJALNIK: karabínu  
TOŽILNIK: karabín  
MESTNIK: pri karabínu  
ORODNIK: s karabínom  

dvojina  
IMENOVALNIK: karabína  
RODILNIK: karabínov  
DAJALNIK: karabínoma  
TOŽILNIK: karabína  
MESTNIK: pri karabínih  
ORODNIK: s karabínoma  

množina  
IMENOVALNIK: karabíni  
RODILNIK: karabínov  
DAJALNIK: karabínom  
TOŽILNIK: karabíne  
MESTNIK: pri karabínih  
ORODNIK: s karabíni  

  
TONEMSKO  

[karabȋn]  
IPA: [kaɾabíːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: karabȋn  
RODILNIK: karabȋna  
DAJALNIK: karabȋnu  
TOŽILNIK: karabȋn  
MESTNIK: pri karabȋnu  
ORODNIK: s karabȋnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: karabȋna  
RODILNIK: karabȋnov  

DAJALNIK: karabȋnoma  
TOŽILNIK: karabȋna  
MESTNIK: pri karabȋnih  
ORODNIK: s karabȋnoma  

množina  
IMENOVALNIK: karabȋni  
RODILNIK: karabȋnov  
DAJALNIK: karabȋnom  
TOŽILNIK: karabȋne  
MESTNIK: pri karabȋnih  
ORODNIK: s karabȋni  

  
IZVOR  
prevzeto in prilagojeno iz nem. Karabinerhaken, iz 
Karabiner ‛karabinka’ + Haken ‛kavelj’  
  

karáfa karáfe samostalnik ženskega spola  

[karáfa]  
POMEN  

steklena posoda s širšim spodnjim delom in ožjim 
vratom, zlasti za vino, vodo  
▪ Vino je nekajkrat zavrtel v karafi in nam ga vlil v 

kozarce.  
▪ Karafe in druge podobno oblikovane steklenice so 
lahko zelo nepripravne za pomivanje.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[karáfa]  
IPA: [kaˈɾaːfa]  
ednina  

IMENOVALNIK: karáfa  
RODILNIK: karáfe  
DAJALNIK: karáfi  
TOŽILNIK: karáfo  
MESTNIK: pri karáfi  
ORODNIK: s karáfo  

dvojina  
IMENOVALNIK: karáfi  
RODILNIK: karáf  
DAJALNIK: karáfama  
TOŽILNIK: karáfi  
MESTNIK: pri karáfah  
ORODNIK: s karáfama  

množina  
IMENOVALNIK: karáfe  
RODILNIK: karáf  
DAJALNIK: karáfam  
TOŽILNIK: karáfe  
MESTNIK: pri karáfah  
ORODNIK: s karáfami  

  
TONEMSKO  

[karȃfa]  
IPA: [kaɾáːfà]  
ednina  
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IMENOVALNIK: karȃfa  
RODILNIK: karȃfe  
DAJALNIK: karȃfi  
TOŽILNIK: karȃfo  
MESTNIK: pri karȃfi  
ORODNIK: s karȃfo  

dvojina  
IMENOVALNIK: karȃfi  
RODILNIK: karȃf  
DAJALNIK: karȃfama  
TOŽILNIK: karȃfi  
MESTNIK: pri karȃfah  
ORODNIK: s karȃfama  

množina  
IMENOVALNIK: karȃfe  
RODILNIK: karȃf  
DAJALNIK: karȃfam  
TOŽILNIK: karȃfe  
MESTNIK: pri karȃfah  
ORODNIK: s karȃfami  

  
IZVOR  
prevzeto prek it. caraffa in špan. garaffa iz arab. 
ġarrāfa ‛trebušasta steklenica’ iz ġarrāfa ‛zajemati, 
črpati’  
  

kardinál kardinála samostalnik moškega spola  

[kardinál]  
POMEN  

najvišji dostojanstvenik v Katoliški cerkvi, ki ga 
imenuje papež  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

kardinal blagoslovi KOGA, KAJ | kardinal mašuje | 

kardinal vodi KAJ | kardinali volijo papeža  
▪ Slovesno mašo je vodil kardinal.  
▪ Običajno je, da so vsi prefekti, ki vodijo 

kongregacije, kardinali.  
▪ Papeža volijo le kardinali, ki še niso dopolnili 80 let 

starosti.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

kurijski kardinal | novoimenovan kardinal | vatikanski 

kardinal  
▪ Med sedmimi kurijskimi kardinali so nekateri, ki so 

veljali za bližnje sodelavce prejšnjega papeža.  
▪ Uradno bodo novoimenovani kardinali prejeli 
znamenito rdeče pokrivalo in se pridružili 

kardinalskemu zboru.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

zbor kardinalov  
▪ Zbor kardinalov izbere novega papeža.  

⏵ glag. + za + sam. beseda v tožilniku  
imenovati za kardinala  
▪ V rimski krščanski skupnosti so za kardinale 
imenovali tiste duhovnike, ki so prevzeli posebne 
liturgične naloge.  

⏵ priredna zveza  

nadškof in kardinal, škof in kardinal  
▪ Zadušnico bo daroval dunajski nadškof in kardinal.  

▪▪▪   
▪ Nadškofe, ki prihajajo s štirih celin, bo papež po 
napovedih povzdignil v kardinale 24. novembra na 

konzistoriju.  
▪ Nedavno je papež imenoval vrsto novih kardinalov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kardinál]  
IPA: [kaɾdiˈnaːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: kardinál  
RODILNIK: kardinála  
DAJALNIK: kardinálu  
TOŽILNIK: kardinála  
MESTNIK: pri kardinálu  
ORODNIK: s kardinálom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kardinála  
RODILNIK: kardinálov  
DAJALNIK: kardináloma  
TOŽILNIK: kardinála  
MESTNIK: pri kardinálih  
ORODNIK: s kardináloma  

množina  
IMENOVALNIK: kardináli  
RODILNIK: kardinálov  
DAJALNIK: kardinálom  
TOŽILNIK: kardinále  
MESTNIK: pri kardinálih  
ORODNIK: s kardináli  

  
TONEMSKO  

[kardinȃl]  
IPA: [kaɾdináːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: kardinȃl  
RODILNIK: kardinȃla  
DAJALNIK: kardinȃlu  
TOŽILNIK: kardinȃla  
MESTNIK: pri kardinȃlu  
ORODNIK: s kardinȃlom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kardinȃla  
RODILNIK: kardinȃlov  
DAJALNIK: kardinȃloma  
TOŽILNIK: kardinȃla  
MESTNIK: pri kardinȃlih  
ORODNIK: s kardinȃloma  

množina  
IMENOVALNIK: kardinȃli  
RODILNIK: kardinȃlov  
DAJALNIK: kardinȃlom  
TOŽILNIK: kardinȃle  
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MESTNIK: pri kardinȃlih  
ORODNIK: s kardinȃli  

  
STALNE ZVEZE  
  
rdeči kardinal  

iz zoologije večja ptica pevka z močnejšim kljunom, 
čopom na glavi in živo rdečim perjem; primerjaj lat. 
Cardinalis cardinalis  
▪ Samček rdečega kardinala je dolg kar 
22 centimetrov, perje po vsem telesu je živo rdeče 
barve, take barve je tudi čop na glavi.  
▪ Priporočili bi vam, da imate parček rdečih kardinalov 
v večji kletki, ki jo lahko kupite v trgovinah in ki je 

sicer namenjena papigam velikega razreda.  
  
BESEDOTVORJE  

svojilni pridevnik: kardinalov  
  
IZVOR  
prevzeto (prek nem. Kardinal) iz clat. (episcopus) 
cardinalis, dobesedno ‛glavni škof’, iz lat. 
cardinālis ‛glavni’ iz cardō ‛tečaj (pri vratih)’  
  

kardinálov kardinálova kardinálovo pridevnik  

[kardinálo  kardinálova kardinálovo]  
POMEN  

1. ki je v zvezi s kardinalom, pripada kardinalu  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

kardinalov obisk | kardinalove besede | kardinalovo 
pismo  
▪ V kardinalovem pismu je omenjen papežev namen, 
da bo obnovil posvetitev v edinosti z vsemi škofi.  
▪ Knjiga je zbirka kardinalovih razmišljanj in 
nagovorov, hkrati pa tudi njegov portret.  

1.1. ki je v sorodstvenem, družbenem razmerju 
s kardinalom  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

kardinalov tajnik  
▪ Kardinalov poslanec poda namestniku 

zapečateno pismo.  
▪ Služboval je kot kardinalov tajnik v Rimu.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kardinálo  kardinálova kardinálovo]  
IPA: [kaɾdiˈnaːlɔu kaɾdiˈnaːlɔʋa kaɾdiˈnaːlɔʋɔ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kardinálov  
RODILNIK: kardinálovega  
DAJALNIK: kardinálovemu  
TOŽILNIK: kardinálov  

živo kardinálovega  
MESTNIK: pri kardinálovem  

ORODNIK: s kardinálovim  
dvojina  

IMENOVALNIK: kardinálova  
RODILNIK: kardinálovih  
DAJALNIK: kardinálovima  
TOŽILNIK: kardinálova  
MESTNIK: pri kardinálovih  
ORODNIK: s kardinálovima  

množina  
IMENOVALNIK: kardinálovi  
RODILNIK: kardinálovih  
DAJALNIK: kardinálovim  
TOŽILNIK: kardinálove  
MESTNIK: pri kardinálovih  
ORODNIK: s kardinálovimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kardinálova  
RODILNIK: kardinálove  
DAJALNIK: kardinálovi  
TOŽILNIK: kardinálovo  
MESTNIK: pri kardinálovi  
ORODNIK: s kardinálovo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kardinálovi  
RODILNIK: kardinálovih  
DAJALNIK: kardinálovima  
TOŽILNIK: kardinálovi  
MESTNIK: pri kardinálovih  
ORODNIK: s kardinálovima  

množina  
IMENOVALNIK: kardinálove  
RODILNIK: kardinálovih  
DAJALNIK: kardinálovim  
TOŽILNIK: kardinálove  
MESTNIK: pri kardinálovih  
ORODNIK: s kardinálovimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kardinálovo  
RODILNIK: kardinálovega  
DAJALNIK: kardinálovemu  
TOŽILNIK: kardinálovo  
MESTNIK: pri kardinálovem  
ORODNIK: s kardinálovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kardinálovi  
RODILNIK: kardinálovih  
DAJALNIK: kardinálovima  
TOŽILNIK: kardinálovi  
MESTNIK: pri kardinálovih  
ORODNIK: s kardinálovima  

množina  
IMENOVALNIK: kardinálova  
RODILNIK: kardinálovih  
DAJALNIK: kardinálovim  
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TOŽILNIK: kardinálova  
MESTNIK: pri kardinálovih  
ORODNIK: s kardinálovimi  

  
TONEMSKO  

[kardinȃlo  kardinȃlova kardinȃlovo]  
IPA: [kaɾdináːl u kaɾdináːl ʋa kaɾdináːl ʋɔ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kardinȃlov  
RODILNIK: kardinȃlovega  
DAJALNIK: kardinȃlovemu  
TOŽILNIK: kardinȃlov  

živo kardinȃlovega  
MESTNIK: pri kardinȃlovem  
ORODNIK: s kardinȃlovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kardinȃlova  
RODILNIK: kardinȃlovih  
DAJALNIK: kardinȃlovima  
TOŽILNIK: kardinȃlova  
MESTNIK: pri kardinȃlovih  
ORODNIK: s kardinȃlovima  

množina  
IMENOVALNIK: kardinȃlovi  
RODILNIK: kardinȃlovih  
DAJALNIK: kardinȃlovim  
TOŽILNIK: kardinȃlove  
MESTNIK: pri kardinȃlovih  
ORODNIK: s kardinȃlovimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kardinȃlova  
RODILNIK: kardinȃlove  
DAJALNIK: kardinȃlovi  
TOŽILNIK: kardinȃlovo  
MESTNIK: pri kardinȃlovi  
ORODNIK: s kardinȃlovo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kardinȃlovi  
RODILNIK: kardinȃlovih  
DAJALNIK: kardinȃlovima  
TOŽILNIK: kardinȃlovi  
MESTNIK: pri kardinȃlovih  
ORODNIK: s kardinȃlovima  

množina  
IMENOVALNIK: kardinȃlove  
RODILNIK: kardinȃlovih  
DAJALNIK: kardinȃlovim  
TOŽILNIK: kardinȃlove  
MESTNIK: pri kardinȃlovih  
ORODNIK: s kardinȃlovimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kardinȃlovo  

RODILNIK: kardinȃlovega  
DAJALNIK: kardinȃlovemu  
TOŽILNIK: kardinȃlovo  
MESTNIK: pri kardinȃlovem  
ORODNIK: s kardinȃlovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kardinȃlovi  
RODILNIK: kardinȃlovih  
DAJALNIK: kardinȃlovima  
TOŽILNIK: kardinȃlovi  
MESTNIK: pri kardinȃlovih  
ORODNIK: s kardinȃlovima  

množina  
IMENOVALNIK: kardinȃlova  
RODILNIK: kardinȃlovih  
DAJALNIK: kardinȃlovim  
TOŽILNIK: kardinȃlova  
MESTNIK: pri kardinȃlovih  
ORODNIK: s kardinȃlovimi  

  
IZVOR  
↑kardinal  
  

karotén karoténa samostalnik moškega spola  

[karotén]  
POMEN  

vsaka od organskih snovi, ki se kot naravno 
barvilo pojavlja v zelenjavi in sadju, zlasti 
korenju, marelicah, in se v organizmu lahko 
pretvori v vitamin A  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Likopen je antioksidant in organsko barvilo iz 
skupine karotenov, ki paradižniku daje rdečo barvo.  
▪ Rumeni nohti se lahko pojavijo zaradi uživanja 

velike količine karotenov.  
⏵ merni prisl. + sam. beseda v rodilniku  

▪ Pri meloni izberite tisto, ki ima rumeno sredico, saj 
takšna vsebuje več karotena.  

▪▪▪   
▪ Breskve so bogate z vitamini in vsebujejo karotene.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[karotén]  
IPA: [kaɾɔˈteːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: karotén  
RODILNIK: karoténa  
DAJALNIK: karoténu  
TOŽILNIK: karotén  
MESTNIK: pri karoténu  
ORODNIK: s karoténom  

dvojina  
IMENOVALNIK: karoténa  
RODILNIK: karoténov  
DAJALNIK: karoténoma  
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TOŽILNIK: karoténa  
MESTNIK: pri karoténih  
ORODNIK: s karoténoma  

množina  
IMENOVALNIK: karoténi  
RODILNIK: karoténov  
DAJALNIK: karoténom  
TOŽILNIK: karoténe  
MESTNIK: pri karoténih  
ORODNIK: s karoténi  

  
TONEMSKO  

[karot n]  
IPA: [kaɾɔtéːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: karot n  
RODILNIK: karot na  
DAJALNIK: karot nu  
TOŽILNIK: karot n  
MESTNIK: pri karot nu  
ORODNIK: s karot nom  

dvojina  
IMENOVALNIK: karot na  
RODILNIK: karot nov  
DAJALNIK: karot noma  
TOŽILNIK: karot na  
MESTNIK: pri karot nih  
ORODNIK: s karot noma  

množina  
IMENOVALNIK: karot ni  
RODILNIK: karot nov  
DAJALNIK: karot nom  
TOŽILNIK: karot ne  
MESTNIK: pri karot nih  
ORODNIK: s karot ni  

  
STALNE ZVEZE  
  
beta karoten; in betakaroten  

iz biologije, iz farmacije provitamin, ki se kot naravno 
barvilo pojavlja v zelenjavi in sadju, zlasti 
korenju, marelicah, in se v organizmu lahko 
pretvori v vitamin A; SIN.: iz biologije, iz farmacije karoten 

beta, iz biologije, iz farmacije provitamin A  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

količina, vsebnost beta karotena | vir beta karotena  
▪ Suhe marelice so prve na lestvici živil z vsebnostjo 
beta karotena, za njimi so suhe breskve in šele nato 
ohrovt, korenje, blitva in druga zelenjava.  
▪ Buče so okusen vir beta karotena, predstavljajo 
tudi bogat vir vitamina C in kalija.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
vsebovati beta karoten  
▪ Vsrkavanje pospešujejo majhne količine hrani 
dodanih maščob in kratkotrajno kuhanje hrane, ki 
vsebuje beta karoten.  

⏵ merni prisl. + sam. beseda v rodilniku  
veliko beta karotena  
▪ Na splošno solate s temno zelenimi listi niso 
bogate s hranilnimi snovmi, zato pa vsebujejo veliko 
beta karotena.  

▪▪▪   
▪ Beta karoten krepi sluznice in jih varuje pred 

okužbami ter omogoča naravnejše porjavenje kože.  
  
karoten beta  

iz biologije, iz farmacije provitamin, ki se kot naravno 
barvilo pojavlja v zelenjavi in sadju, zlasti 
korenju, marelicah, in se v organizmu lahko 
pretvori v vitamin A; SIN.: iz biologije, iz farmacije 
betakaroten, iz biologije, iz farmacije provitamin A  
▪ V bučah in rdeči papriki je več kot dvakrat toliko 

karotena beta kot v glavnati solati.  
▪ Jetra shranjujejo vitamine A, D, K in B12, tvorijo 
lipoproteine in holesterol ter pomagajo pri 
pretvarjanju karotena beta v vitamin A.  
  
IZVOR  
prevzeto iz frc. carotène iz carotte ‛korenje’ < lat. 
carōta  
  

kartíranje kartíranja samostalnik srednjega spola  

[kartíranje]  
POMEN  

1. izdelovanje zemljevidov, kart določenega 
območja; SIN.: kartografiranje  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

geološko kartiranje | natančno, podrobno kartiranje  
▪ Načrti nastanejo z natančnim kartiranjem vsakega 
izmerjenega detajla na terenu.  
▪ Geološka karta je nastajala na osnovi podrobnega 
geološkega kartiranja v merilu 1 : 10.000.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
▪ Imeli smo večletni projekt kartiranja slovenskih 
poplavnih območij in o tem smo izdali knjigo.  
▪ Razvija izpopolnjene načine kartiranja podzemnih 
prostorov, ki jih odkrije na svojih ekspedicijah.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
▪ Raziskovalna sonda je opremljena z inštrumenti za 
kartiranje površja, raziskovanje kemične sestave tal 
in iskanje vode.  
▪ Veliki koralni greben je leta 1770 odkril kapitan 
James Cook med epskim potovanjem, ki je 
vključevalo kartiranje voda ob vzhodni obali 
Avstralije.  

▪▪▪   
▪ Po letu 1920 se je začelo pravo tekmovanje, katera 
država bo izdelala boljšo napravo za avtomatsko 
kartiranje terena na podlagi aerofotoposnetkov.  

1.1. vnašanje, prikazovanje podatkov o 
določenem pojavu, pojavnosti na zemljevidu, 
karti; SIN.: kartografiranje  
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⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
kartiranje habitatov | kartiranje ranljivosti  
▪ Med nalogami sta tudi kartiranje habitatov ter 
spremljanje stanja ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst.  
▪ Ukvarjajo se z raziskavami kraške hidrogeologije 
in kartiranjem ranljivosti voda.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
▪ Kartiranje habitatnih tipov v prvi fazi poteka na 
podlagi posnetkov iz zraka oziroma navpične 

fotografije v vidnem delu spektra.  
▪ Kartiranje hrupa največkrat pomeni grafični 
prikaz obremenitve nekega območja s hrupom v 
obliki tematske karte.  

▪▪▪   
▪ V tem okolju je GPS edini način za kartiranje 
naravnih virov, izgubljenih arheoloških najdišč, vrst 
rastlinja, ogroženih živalskih vrst in drugih 
pomembnih podatkov.  

2. prepoznavanje, določanje položaja, funkcije 
česa v organizmu, njegovem delu, strukturi, 
zlasti gena v kromosomu; SIN.: kartografija  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Gensko kartiranje se je pri številnih rastlinskih 
vrstah izkazalo za zelo učinkovito pri identifikaciji in 
izolaciji pomembnih genov.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
▪ Genske karte, pridobljene s kartiranjem genomov z 
molekulskimi markerji, so dobrodošel pripomoček za 
iskanje markerjev, povezanih z zanimivimi 
lastnostmi, in izolacijo specifičnih genov.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kartíranje]  
IPA: [kaɾˈtiːɾanjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: kartíranje  
RODILNIK: kartíranja  
DAJALNIK: kartíranju  
TOŽILNIK: kartíranje  
MESTNIK: pri kartíranju  
ORODNIK: s kartíranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: kartíranji  
RODILNIK: kartíranj  
DAJALNIK: kartíranjema  
TOŽILNIK: kartíranji  
MESTNIK: pri kartíranjih  
ORODNIK: s kartíranjema  

množina  
IMENOVALNIK: kartíranja  
RODILNIK: kartíranj  
DAJALNIK: kartíranjem  
TOŽILNIK: kartíranja  
MESTNIK: pri kartíranjih  

ORODNIK: s kartíranji  
  
TONEMSKO  

[kartȋranje]  
IPA: [kaɾtíːɾànjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: kartȋranje  
RODILNIK: kartȋranja  
DAJALNIK: kartȋranju  
TOŽILNIK: kartȋranje  
MESTNIK: pri kartȋranju  
ORODNIK: s kartȋranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: kartȋranji  
RODILNIK: kartȋranj  
DAJALNIK: kartȋranjema  
TOŽILNIK: kartȋranji  
MESTNIK: pri kartȋranjih  
ORODNIK: s kartȋranjema  

množina  
IMENOVALNIK: kartȋranja  
RODILNIK: kartȋranj  
DAJALNIK: kartȋranjem  
TOŽILNIK: kartȋranja  
MESTNIK: pri kartȋranjih  
ORODNIK: s kartȋranji  

  
IZVOR  
↑kartirati  
  

kartografíja kartografíje samostalnik ženskega spola  

[kartografíja]  
POMEN  

1. dejavnost, ki se ukvarja z izdelovanjem 
zemljevidov, kart določenega območja  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

digitalna kartografija  
▪ Sodobna kartografija temelji pretežno na 
opazovanju iz zraka, pri čemer uporablja stereo 
fotografijo in informacije, ki jih dobiva s satelitov.  
▪ Pri digitalni kartografiji računalnik s pomočjo 
posebnih matematičnih postopkov iz digitalnega 
modela reliefa določi ekspozicijo in naklon površja 

za izbrano prostorsko enoto.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

razvoj kartografije | področje kartografije  
▪ Razstava je postavljena tako, da se lahko 
seznanimo z razvojem kartografije od 16. do sredine 

19. stoletja.  
⏵ glag. + z/s + sam. beseda v orodniku  

ukvarjati se s kartografijo  
▪ Povezali smo se z domačim podjetjem, ki se 
ukvarja z digitalno kartografijo, in njihovo bazo 

vključili v naše digitalne karte.  
▪▪▪   
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▪ Začel je preučevati kartografijo in spodbujati 
pomorska raziskovanja.  

1.1. zemljevidi, karte, ki nastanejo pri tej 
dejavnosti  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

cestna, navtična kartografija | naložena, 
prednaložena kartografija | podrobna kartografija  
▪ Na napravi je prednaložena podrobna cestna 
kartografija Evrope.  
▪ Iskalnik bo nadgrajen tudi s sodobno spletno 
kartografijo, ki ponuja pregledno prikazovanje 
lokacij vseh ponudb in ponudnikov na spletnem 

zemljevidu.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

kartografija Evrope, Slovenije  
▪ S sistemom nadgradenj lahko do štirikrat letno 
nadgradite kartografijo Evrope ali Severne Amerike 

na vaši napravi.  
▪ GPS-sprejemnik je dokaj dober in hitro najde 
satelite, programska oprema pa ima naloženo 
kartografijo Slovenije.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
nadgradnja kartografije  
▪ Garancija bo omogočala brezplačen dostop do 
nadgradenj kartografij 60 dni po prvem prejemu 
signala satelitov.  
▪ Izboljšan je prikaz kartografije in realni 
fotoprikazi križišč, ki bistveno izboljšajo orientacijo 
v prostoru.  

1.2. veda o tej dejavnosti  
▪ Kartografija je samostojna znanstvena veda, ki 
temelji na vrhunskih dosežkih sodobne tehnologije, 
predvsem na razvoju daljinskega zaznavanja, 
geodezije in fotogrametrije ter satelitske in 
računalniške tehnike.  
▪ Leta 1960 je postal asistent in kasneje predavatelj 
za matematično geografijo s kartografijo in splošno 
fizično geografijo.  

2. prepoznavanje, določanje položaja, funkcije 
česa v organizmu, njegovem delu, strukturi, 
zlasti gena v kromosomu; SIN.: kartiranje  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Raziskali so načine shranjevanja informacij in 
opredelili kartografijo funkcij možganov.  

▪▪▪   
▪ Od leta 2004 je skupaj s svojo ekipo opravil že 
35 uspešnih možganskih kartografij.  

3. ekspresivno identifikacija, prikaz česa sploh; SIN.: 

ekspresivno kartografiranje  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Umetnost in življenje je dojemala kot kartografijo 
imaginacije in potovala po različnih časih in 

prostorih.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kartografíja]  
IPA: [kaɾtɔgɾaˈfiːja]  
ednina  

IMENOVALNIK: kartografíja  
RODILNIK: kartografíje  
DAJALNIK: kartografíji  
TOŽILNIK: kartografíjo  
MESTNIK: pri kartografíji  
ORODNIK: s kartografíjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kartografíji  
RODILNIK: kartografíj  
DAJALNIK: kartografíjama  
TOŽILNIK: kartografíji  
MESTNIK: pri kartografíjah  
ORODNIK: s kartografíjama  

množina  
IMENOVALNIK: kartografíje  
RODILNIK: kartografíj  
DAJALNIK: kartografíjam  
TOŽILNIK: kartografíje  
MESTNIK: pri kartografíjah  
ORODNIK: s kartografíjami  

  
TONEMSKO  

[kartografȋja]  
IPA: [kaɾtɔgɾafíːjà]  
ednina  

IMENOVALNIK: kartografȋja  
RODILNIK: kartografȋje  
DAJALNIK: kartografȋji  
TOŽILNIK: kartografȋjo  
MESTNIK: pri kartografȋji  
ORODNIK: s kartografȋjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kartografȋji  
RODILNIK: kartografȋj  
DAJALNIK: kartografȋjama  
TOŽILNIK: kartografȋji  
MESTNIK: pri kartografȋjah  
ORODNIK: s kartografȋjama  

množina  
IMENOVALNIK: kartografȋje  
RODILNIK: kartografȋj  
DAJALNIK: kartografȋjam  
TOŽILNIK: kartografȋje  
MESTNIK: pri kartografȋjah  
ORODNIK: s kartografȋjami  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Kartografie, it. cartografia, frc. 
cartographie, iz ↑karta + gr. graphía ‛pisanje, 
opisovanje’ iz gráphō ‛pišem, slikam, vklešem, 
vrežem’  
  

kárving kárvinga; tudi carving samostalnik moškega spola  
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[kárvink kárvinga]  
POMEN  

1. smučanje s smučmi, ki imajo poudarjen 
stranski lok in omogočajo lažje zavijanje, večjo 
vodljivost  
⏵ sam. beseda + za + sam. beseda v tožilniku  

smuči za karving  
▪ Več je poškodb križnih vezi pri smučarjih, ki 
uporabljajo smuči za karving, a tehnike ne 

obvladajo dovolj.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Kdor se želi naučiti smučati, mu priporočam šolo 

karvinga.  
▪ Bistvo karvinga je smučanje po robnikih.  

▪▪▪   
▪ Je eden najboljših svetovnih sinhronih smučarjev in 

trikratni državni prvak v karvingu.  

2. kot pridevnik ki je v zvezi s karvingom 1.  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + sam. beseda  

karving tehnika  
▪ Poučevanje ekstremnih karving zavojev privablja 
vse več mladih smučarjev in deskarjev.  

2.1. kot pridevnik ki je namenjen za karving 1., se 
uporablja pri karvingu 1.  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + sam. beseda  

karving smuči, smučke  
▪ Glede na način vožnje in teren ločimo dva 
osnovna tipa karving smuči.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kárvink kárvinga]  
IPA: [ˈkaːɾʋiŋk ˈkaːɾʋiŋga]  
ednina  

IMENOVALNIK: kárving  
RODILNIK: kárvinga  
DAJALNIK: kárvingu  
TOŽILNIK: kárving  
MESTNIK: pri kárvingu  
ORODNIK: s kárvingom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kárvinga  
RODILNIK: kárvingov  
DAJALNIK: kárvingoma  
TOŽILNIK: kárvinga  
MESTNIK: pri kárvingih  
ORODNIK: s kárvingoma  

množina  
IMENOVALNIK: kárvingi  
RODILNIK: kárvingov  
DAJALNIK: kárvingom  
TOŽILNIK: kárvinge  
MESTNIK: pri kárvingih  
ORODNIK: s kárvingi  

  
TONEMSKO  

[kȃrvink kȃrvinga]  
IPA: [káːɾʋìŋk káːɾʋìŋga]  
ednina  

IMENOVALNIK: kȃrving  
RODILNIK: kȃrvinga  
DAJALNIK: kȃrvingu  
TOŽILNIK: kȃrving  
MESTNIK: pri kȃrvingu  
ORODNIK: s kȃrvingom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kȃrvinga  
RODILNIK: kȃrvingov  
DAJALNIK: kȃrvingoma  
TOŽILNIK: kȃrvinga  
MESTNIK: pri kȃrvingih  
ORODNIK: s kȃrvingoma  

množina  
IMENOVALNIK: kȃrvingi  
RODILNIK: kȃrvingov  
DAJALNIK: kȃrvingom  
TOŽILNIK: kȃrvinge  
MESTNIK: pri kȃrvingih  
ORODNIK: s kȃrvingi  

  
IZVOR  
↑carving  
  

katál katála samostalnik moškega spola  

[katál]  
POMEN  

iz kemije izpeljana merska enota za izražanje 
katalitske aktivnosti, ki ustreza količini 
katalizatorja, ki katalizira en mol reagenta na 
sekundo [kat]  
▪ En katal predstavlja količino encima, ki pretvori 
1 mol substrata v produkt v 1 sekundi.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[katál]  
IPA: [kaˈtaːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: katál  
RODILNIK: katála  
DAJALNIK: katálu  
TOŽILNIK: katál  
MESTNIK: pri katálu  
ORODNIK: s katálom  

dvojina  
IMENOVALNIK: katála  
RODILNIK: katálov  
DAJALNIK: katáloma  
TOŽILNIK: katála  
MESTNIK: pri katálih  
ORODNIK: s katáloma  
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množina  
IMENOVALNIK: katáli  
RODILNIK: katálov  
DAJALNIK: katálom  
TOŽILNIK: katále  
MESTNIK: pri katálih  
ORODNIK: s katáli  

  
TONEMSKO  

[katȃl]  
IPA: [katáːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: katȃl  
RODILNIK: katȃla  
DAJALNIK: katȃlu  
TOŽILNIK: katȃl  
MESTNIK: pri katȃlu  
ORODNIK: s katȃlom  

dvojina  
IMENOVALNIK: katȃla  
RODILNIK: katȃlov  
DAJALNIK: katȃloma  
TOŽILNIK: katȃla  
MESTNIK: pri katȃlih  
ORODNIK: s katȃloma  

množina  
IMENOVALNIK: katȃli  
RODILNIK: katȃlov  
DAJALNIK: katȃlom  
TOŽILNIK: katȃle  
MESTNIK: pri katȃlih  
ORODNIK: s katȃli  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Katal, angl., frc. katal, okrnjeno iz 
↑kataliza  
  

kélvin kélvina samostalnik moškega spola  

[kélvin]  
POMEN  

1. iz fizike osnovna merska enota za izražanje 
temperature [K]  
▪ Medtem ko je na površini Sonca absolutna 
temperatura približno 6000 kelvinov in v njegovem 
središču več milijonov kelvinov, so temperature v 
vesoljskem prostoru med zvezdami komaj nekaj 
kelvinov.  

1.1. iz fizike ta merska enota pri izražanju barvne 
temperature [K]  
▪ Navadna žarnica oddaja svetlobo z barvno 

temperaturo okrog 2700 kelvinov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kélvin]  
IPA: [ˈkeːlʋin]  

ednina  
IMENOVALNIK: kélvin  
RODILNIK: kélvina  
DAJALNIK: kélvinu  
TOŽILNIK: kélvin  
MESTNIK: pri kélvinu  
ORODNIK: s kélvinom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kélvina  
RODILNIK: kélvinov  
DAJALNIK: kélvinoma  
TOŽILNIK: kélvina  
MESTNIK: pri kélvinih  
ORODNIK: s kélvinoma  

množina  
IMENOVALNIK: kélvini  
RODILNIK: kélvinov  
DAJALNIK: kélvinom  
TOŽILNIK: kélvine  
MESTNIK: pri kélvinih  
ORODNIK: s kélvini  

  
TONEMSKO  

[k lvin]  
IPA: [kéːlʋìn]  
ednina  

IMENOVALNIK: k lvin  
RODILNIK: k lvina  
DAJALNIK: k lvinu  
TOŽILNIK: k lvin  
MESTNIK: pri k lvinu  
ORODNIK: s k lvinom  

dvojina  
IMENOVALNIK: k lvina  
RODILNIK: k lvinov  
DAJALNIK: k lvinoma  
TOŽILNIK: k lvina  
MESTNIK: pri k lvinih  
ORODNIK: s k lvinoma  

množina  
IMENOVALNIK: k lvini  
RODILNIK: k lvinov  
DAJALNIK: k lvinom  
TOŽILNIK: k lvine  
MESTNIK: pri k lvinih  
ORODNIK: s k lvini  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Kelvin, angl., frc. kelvin, po 
angleškem fiziku Williamu Thomsonu, baronu 
Kelvinu (1824–1907)  
  

kilovát kilováta samostalnik moškega spola  

[kilovát]  
POMEN  
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1. iz fizike merska enota za izražanje moči in 
različnih oblik energijskega toka, tisoč vatov 

[kW]  
⏵ glag. + števnik + količinski sam.  

proizvesti n kilovatov ČESA  
▪ Motor je na uro porabil do 200 kubičnih metrov 
bioplina ter pri tem proizvajal 526 kilovatov 

električne in 400 kilovatov toplotne energije.  
▪ Sistem pri polni obremenitvi lahko porabi tudi do 
pet kilovatov električne moči.  

⏵ števnik + količinski sam. + sam. beseda v rodilniku  
n kilovatov elektrike, moči  
▪ Naprava bo lahko dajala do 625 kilovatov elektrike 
oziroma do 766 kilovatov toplotne energije, kar je 

dovolj za ogrevanje približno 25 stanovanjskih hiš.  
▪ Družina se je odločila za nakup toplotne črpalke z 
12 kilovati moči, kar zadošča za ogrevanje približno 

150 kvadratnih metrov bivalnih površin.  

1.1. zlasti v besedilih o avtomobilih moč motorja vozila, 
izražena s to mersko enoto  
⏵ sam. beseda + z + števnik + količinski sam.  

agregat, motor, stroj z n kilovati | bencinar, dizel, 
osemvaljnik, turbo z n kilovati  
▪ Pod motornim pokrovom se vrti 1,6-litrski 16-
ventilski motor s 77 kilovati oziroma 105 konjskimi 
močmi.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kilovát]  
IPA: [kilɔˈʋaːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: kilovát  
RODILNIK: kilováta  
DAJALNIK: kilovátu  
TOŽILNIK: kilovát  
MESTNIK: pri kilovátu  
ORODNIK: s kilovátom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kilováta  
RODILNIK: kilovátov  
DAJALNIK: kilovátoma  
TOŽILNIK: kilováta  
MESTNIK: pri kilovátih  
ORODNIK: s kilovátoma  

množina  
IMENOVALNIK: kilováti  
RODILNIK: kilovátov  
DAJALNIK: kilovátom  
TOŽILNIK: kilováte  
MESTNIK: pri kilovátih  
ORODNIK: s kilováti  

  
TONEMSKO  

[kilovȃt]  
IPA: [kilɔʋáːt]  

ednina  
IMENOVALNIK: kilovȃt  
RODILNIK: kilovȃta  
DAJALNIK: kilovȃtu  
TOŽILNIK: kilovȃt  
MESTNIK: pri kilovȃtu  
ORODNIK: s kilovȃtom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kilovȃta  
RODILNIK: kilovȃtov  
DAJALNIK: kilovȃtoma  
TOŽILNIK: kilovȃta  
MESTNIK: pri kilovȃtih  
ORODNIK: s kilovȃtoma  

množina  
IMENOVALNIK: kilovȃti  
RODILNIK: kilovȃtov  
DAJALNIK: kilovȃtom  
TOŽILNIK: kilovȃte  
MESTNIK: pri kilovȃtih  
ORODNIK: s kilovȃti  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Kilowatt, angl., frc. kilowatt, iz 
novoklas. kilo.. ‛tisoč osnovnih enot’ iz gr. khílioi 
‛tisoč’ + ↑watt  
  

kilovátni kilovátna kilovátno pridevnik  

[kilovátni]  
POMEN  

del pridevniške zloženke v obliki n-kilovatni ki je v zvezi z 
določenim številom kilovatov  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

n-kilovatni elektromotor, motor  
▪ V okviru centra bo delovala 100-kilovatna sončna 
elektrarna.  
▪ Vozilo z 80-kilovatnim električnim motorjem skoraj 
neslišno in brez vibracij pospeši na 100 km/h v 

14 sekundah in doseže najvišjo hitrost 140 km/h.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kilovátni]  
IPA: [kilɔˈʋaːtni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kilovátni  
RODILNIK: kilovátnega  
DAJALNIK: kilovátnemu  
TOŽILNIK: kilovátni  

živo kilovátnega  
MESTNIK: pri kilovátnem  
ORODNIK: s kilovátnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kilovátna  
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RODILNIK: kilovátnih  
DAJALNIK: kilovátnima  
TOŽILNIK: kilovátna  
MESTNIK: pri kilovátnih  
ORODNIK: s kilovátnima  

množina  
IMENOVALNIK: kilovátni  
RODILNIK: kilovátnih  
DAJALNIK: kilovátnim  
TOŽILNIK: kilovátne  
MESTNIK: pri kilovátnih  
ORODNIK: s kilovátnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kilovátna  
RODILNIK: kilovátne  
DAJALNIK: kilovátni  
TOŽILNIK: kilovátno  
MESTNIK: pri kilovátni  
ORODNIK: s kilovátno  

dvojina  
IMENOVALNIK: kilovátni  
RODILNIK: kilovátnih  
DAJALNIK: kilovátnima  
TOŽILNIK: kilovátni  
MESTNIK: pri kilovátnih  
ORODNIK: s kilovátnima  

množina  
IMENOVALNIK: kilovátne  
RODILNIK: kilovátnih  
DAJALNIK: kilovátnim  
TOŽILNIK: kilovátne  
MESTNIK: pri kilovátnih  
ORODNIK: s kilovátnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kilovátno  
RODILNIK: kilovátnega  
DAJALNIK: kilovátnemu  
TOŽILNIK: kilovátno  
MESTNIK: pri kilovátnem  
ORODNIK: s kilovátnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kilovátni  
RODILNIK: kilovátnih  
DAJALNIK: kilovátnima  
TOŽILNIK: kilovátni  
MESTNIK: pri kilovátnih  
ORODNIK: s kilovátnima  

množina  
IMENOVALNIK: kilovátna  
RODILNIK: kilovátnih  
DAJALNIK: kilovátnim  
TOŽILNIK: kilovátna  
MESTNIK: pri kilovátnih  
ORODNIK: s kilovátnimi  

  
TONEMSKO  

[kilovȃtni]  
IPA: [kilɔʋáːtnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kilovȃtni  
RODILNIK: kilovȃtnega  
DAJALNIK: kilovȃtnemu  
TOŽILNIK: kilovȃtni  

živo kilovȃtnega  
MESTNIK: pri kilovȃtnem  
ORODNIK: s kilovȃtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kilovȃtna  
RODILNIK: kilovȃtnih  
DAJALNIK: kilovȃtnima  
TOŽILNIK: kilovȃtna  
MESTNIK: pri kilovȃtnih  
ORODNIK: s kilovȃtnima  

množina  
IMENOVALNIK: kilovȃtni  
RODILNIK: kilovȃtnih  
DAJALNIK: kilovȃtnim  
TOŽILNIK: kilovȃtne  
MESTNIK: pri kilovȃtnih  
ORODNIK: s kilovȃtnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kilovȃtna  
RODILNIK: kilovȃtne  
DAJALNIK: kilovȃtni  
TOŽILNIK: kilovȃtno  
MESTNIK: pri kilovȃtni  
ORODNIK: s kilovȃtno  

dvojina  
IMENOVALNIK: kilovȃtni  
RODILNIK: kilovȃtnih  
DAJALNIK: kilovȃtnima  
TOŽILNIK: kilovȃtni  
MESTNIK: pri kilovȃtnih  
ORODNIK: s kilovȃtnima  

množina  
IMENOVALNIK: kilovȃtne  
RODILNIK: kilovȃtnih  
DAJALNIK: kilovȃtnim  
TOŽILNIK: kilovȃtne  
MESTNIK: pri kilovȃtnih  
ORODNIK: s kilovȃtnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kilovȃtno  
RODILNIK: kilovȃtnega  
DAJALNIK: kilovȃtnemu  
TOŽILNIK: kilovȃtno  
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MESTNIK: pri kilovȃtnem  
ORODNIK: s kilovȃtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kilovȃtni  
RODILNIK: kilovȃtnih  
DAJALNIK: kilovȃtnima  
TOŽILNIK: kilovȃtni  
MESTNIK: pri kilovȃtnih  
ORODNIK: s kilovȃtnima  

množina  
IMENOVALNIK: kilovȃtna  
RODILNIK: kilovȃtnih  
DAJALNIK: kilovȃtnim  
TOŽILNIK: kilovȃtna  
MESTNIK: pri kilovȃtnih  
ORODNIK: s kilovȃtnimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
kilovatna ura  

nestandardna merska enota za izražanje energije 
ali opravljenega dela, zlasti za porabljeno ali 
proizvedeno električno energijo, 3600 kilodžulov 

[kWh]  
⏵ glag. + števnik + količinski sam.  

porabiti, prihraniti, proizvesti n kilovatnih ur ČESA  
▪ Dodatek za visoko porabo elektrike bodo plačevali 
tisti odjemalci, ki bodo na leto porabili več kot 
3650 kilovatnih ur.  
▪ Na 120 kvadratnih metrih na leto proizvedemo 

14 tisoč kilovatnih ur.  
⏵ sam. beseda + za + količinski sam. v tožilniku  

cena za kilovatno uro  
▪ Osnovna cena za kilovatno uro porabljene elektrike 
naj bi ostala enaka ceni, ki zdaj velja za 

gospodinjstva v srednjem paketu.  
▪ Za gospodinjstva z enotarifnim števcem se bo cena 

za kilovatno uro električne energije povišala.  
▪▪▪   
▪ Za vsako kilovatno uro elektrike, ki jo bomo porabili 
od jutri naprej, bo treba plačati trošarino.  
  
IZVOR  
↑kilovat  
  

kílovólt kílovólta samostalnik moškega spola  

[kílovólt]  
POMEN  

iz elektrotehnike, iz fizike merska enota za izražanje 
električne napetosti, tisoč voltov [kV]  
▪ Visokonapetostni transformator je najpomembnejši 
del Teslovega transformatorja, saj transformira 
omrežno izmenično napetost 230 V na napetost nekaj 

kilovoltov.  
▪ Ko se je z žago za železo dotaknil žice, je skozi 
njegovo telo stekel tok pri napetosti 110 kilovoltov.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kílovólt]  
IPA: [ˈkiːlɔˈʋoːlt]  
ednina  

IMENOVALNIK: kílovólt  
RODILNIK: kílovólta  
DAJALNIK: kílovóltu  
TOŽILNIK: kílovólt  
MESTNIK: pri kílovóltu  
ORODNIK: s kílovóltom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kílovólta  
RODILNIK: kílovóltov  
DAJALNIK: kílovóltoma  
TOŽILNIK: kílovólta  
MESTNIK: pri kílovóltih  
ORODNIK: s kílovóltoma  

množina  
IMENOVALNIK: kílovólti  
RODILNIK: kílovóltov  
DAJALNIK: kílovóltom  
TOŽILNIK: kílovólte  
MESTNIK: pri kílovóltih  
ORODNIK: s kílovólti  

  
TONEMSKO  

[kȋlov lt]  
IPA: [kíːl ʋóːlt]  
ednina  

IMENOVALNIK: kȋlov lt  
RODILNIK: kȋlov lta  
DAJALNIK: kȋlov ltu  
TOŽILNIK: kȋlov lt  
MESTNIK: pri kȋlov ltu  
ORODNIK: s kȋlov ltom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kȋlov lta  
RODILNIK: kȋlov ltov  
DAJALNIK: kȋlov ltoma  
TOŽILNIK: kȋlov lta  
MESTNIK: pri kȋlov ltih  
ORODNIK: s kȋlov ltoma  

množina  
IMENOVALNIK: kȋlov lti  
RODILNIK: kȋlov ltov  
DAJALNIK: kȋlov ltom  
TOŽILNIK: kȋlov lte  
MESTNIK: pri kȋlov ltih  
ORODNIK: s kȋlov lti  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Kilovolt, angl., frc. kilovolt, iz 
novoklas. kilo.. ‛tisoč osnovnih enot’ iz gr. khílioi 
‛tisoč’ + ↑volt  
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kílovóltni kílovóltna kílovóltno pridevnik  

[kílovóltni]  
POMEN  

del pridevniške zloženke v obliki n-kilovoltni ki je v zvezi z 

določenim številom kilovoltov  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

n-kilovoltni daljnovod, kabel, kablovod, vod | n-
kilovoltni nivo, transformator, | n-kilovoltna napetost 

| n-kilovoltna povezava, zanka | n-kilovoltno omrežje, 
stikališče  
▪ V prostorskih aktih mestne občine je predviden 20-
kilovoltni daljnovod.  
▪ Nova razdelilna postaja je omogočila prehod 
distribucijskega omrežja z 10- na 20-kilovoltno 
napetost.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kílovóltni]  
IPA: [ˈkiːlɔˈʋoːltni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kílovóltni  
RODILNIK: kílovóltnega  
DAJALNIK: kílovóltnemu  
TOŽILNIK: kílovóltni  

živo kílovóltnega  
MESTNIK: pri kílovóltnem  
ORODNIK: s kílovóltnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kílovóltna  
RODILNIK: kílovóltnih  
DAJALNIK: kílovóltnima  
TOŽILNIK: kílovóltna  
MESTNIK: pri kílovóltnih  
ORODNIK: s kílovóltnima  

množina  
IMENOVALNIK: kílovóltni  
RODILNIK: kílovóltnih  
DAJALNIK: kílovóltnim  
TOŽILNIK: kílovóltne  
MESTNIK: pri kílovóltnih  
ORODNIK: s kílovóltnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kílovóltna  
RODILNIK: kílovóltne  
DAJALNIK: kílovóltni  
TOŽILNIK: kílovóltno  
MESTNIK: pri kílovóltni  
ORODNIK: s kílovóltno  

dvojina  
IMENOVALNIK: kílovóltni  
RODILNIK: kílovóltnih  

DAJALNIK: kílovóltnima  
TOŽILNIK: kílovóltni  
MESTNIK: pri kílovóltnih  
ORODNIK: s kílovóltnima  

množina  
IMENOVALNIK: kílovóltne  
RODILNIK: kílovóltnih  
DAJALNIK: kílovóltnim  
TOŽILNIK: kílovóltne  
MESTNIK: pri kílovóltnih  
ORODNIK: s kílovóltnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kílovóltno  
RODILNIK: kílovóltnega  
DAJALNIK: kílovóltnemu  
TOŽILNIK: kílovóltno  
MESTNIK: pri kílovóltnem  
ORODNIK: s kílovóltnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kílovóltni  
RODILNIK: kílovóltnih  
DAJALNIK: kílovóltnima  
TOŽILNIK: kílovóltni  
MESTNIK: pri kílovóltnih  
ORODNIK: s kílovóltnima  

množina  
IMENOVALNIK: kílovóltna  
RODILNIK: kílovóltnih  
DAJALNIK: kílovóltnim  
TOŽILNIK: kílovóltna  
MESTNIK: pri kílovóltnih  
ORODNIK: s kílovóltnimi  

  
TONEMSKO  

[kȋlov ltni]  
IPA: [kíːl ʋóːltnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kȋlov ltni  
RODILNIK: kȋlov ltnega  
DAJALNIK: kȋlov ltnemu  
TOŽILNIK: kȋlov ltni  

živo kȋlov ltnega  
MESTNIK: pri kȋlov ltnem  
ORODNIK: s kȋlov ltnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kȋlov ltna  
RODILNIK: kȋlov ltnih  
DAJALNIK: kȋlov ltnima  
TOŽILNIK: kȋlov ltna  
MESTNIK: pri kȋlov ltnih  
ORODNIK: s kȋlov ltnima  

množina  
IMENOVALNIK: kȋlov ltni  
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RODILNIK: kȋlov ltnih  
DAJALNIK: kȋlov ltnim  
TOŽILNIK: kȋlov ltne  
MESTNIK: pri kȋlov ltnih  
ORODNIK: s kȋlov ltnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kȋlov ltna  
RODILNIK: kȋlov ltne  
DAJALNIK: kȋlov ltni  
TOŽILNIK: kȋlov ltno  
MESTNIK: pri kȋlov ltni  
ORODNIK: s kȋlov ltno  

dvojina  
IMENOVALNIK: kȋlov ltni  
RODILNIK: kȋlov ltnih  
DAJALNIK: kȋlov ltnima  
TOŽILNIK: kȋlov ltni  
MESTNIK: pri kȋlov ltnih  
ORODNIK: s kȋlov ltnima  

množina  
IMENOVALNIK: kȋlov ltne  
RODILNIK: kȋlov ltnih  
DAJALNIK: kȋlov ltnim  
TOŽILNIK: kȋlov ltne  
MESTNIK: pri kȋlov ltnih  
ORODNIK: s kȋlov ltnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kȋlov ltno  
RODILNIK: kȋlov ltnega  
DAJALNIK: kȋlov ltnemu  
TOŽILNIK: kȋlov ltno  
MESTNIK: pri kȋlov ltnem  
ORODNIK: s kȋlov ltnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kȋlov ltni  
RODILNIK: kȋlov ltnih  
DAJALNIK: kȋlov ltnima  
TOŽILNIK: kȋlov ltni  
MESTNIK: pri kȋlov ltnih  
ORODNIK: s kȋlov ltnima  

množina  
IMENOVALNIK: kȋlov ltna  
RODILNIK: kȋlov ltnih  
DAJALNIK: kȋlov ltnim  
TOŽILNIK: kȋlov ltna  
MESTNIK: pri kȋlov ltnih  
ORODNIK: s kȋlov ltnimi  

  
IZVOR  
↑kilovolt  
  

kleptomán kleptomána samostalnik moškega spola  

[kleptomán]  
POMEN  

1. kdor zaradi bolezenskega nagnjenja pogosto 
krade, zlasti manj vredne, zanj nepotrebne stvari  
▪ Pogosto trgovci kleptomanov ne prijavijo, saj 
skušajo sami rešiti težavo, pa tudi pokradeni predmeti 
po navadi nimajo večje materialne vrednosti.  
▪ Kleptomani vedo, da je njihovo početje kaznivo.  

1.1. slabšalno kdor krade, se okorišča ali se mu to 
pripisuje  
▪ Vsak zakon, ki ga kleptomani sprejmejo, je samo 

spisek novih in novih omejitev in visokih kazni.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kleptomán]  
IPA: [klɛptɔˈmaːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: kleptomán  
RODILNIK: kleptomána  
DAJALNIK: kleptománu  
TOŽILNIK: kleptomána  
MESTNIK: pri kleptománu  
ORODNIK: s kleptománom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kleptomána  
RODILNIK: kleptománov  
DAJALNIK: kleptománoma  
TOŽILNIK: kleptomána  
MESTNIK: pri kleptománih  
ORODNIK: s kleptománoma  

množina  
IMENOVALNIK: kleptománi  
RODILNIK: kleptománov  
DAJALNIK: kleptománom  
TOŽILNIK: kleptománe  
MESTNIK: pri kleptománih  
ORODNIK: s kleptománi  

  
TONEMSKO  

[kleptomȃn]  
IPA: [klɛptɔmáːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: kleptomȃn  
RODILNIK: kleptomȃna  
DAJALNIK: kleptomȃnu  
TOŽILNIK: kleptomȃna  
MESTNIK: pri kleptomȃnu  
ORODNIK: s kleptomȃnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kleptomȃna  
RODILNIK: kleptomȃnov  
DAJALNIK: kleptomȃnoma  
TOŽILNIK: kleptomȃna  
MESTNIK: pri kleptomȃnih  
ORODNIK: s kleptomȃnoma  

množina  
IMENOVALNIK: kleptomȃni  
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RODILNIK: kleptomȃnov  
DAJALNIK: kleptomȃnom  
TOŽILNIK: kleptomȃne  
MESTNIK: pri kleptomȃnih  
ORODNIK: s kleptomȃni  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: kleptomanka  
  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Kleptomanie, iz gr. kléptō 
‛kradem’ + gr. manikós ‛blazen’  
  

kleptomaníja kleptomaníje samostalnik ženskega spola  

[kleptomaníja]  
POMEN  

bolezensko nagnjenje koga h kraji, zlasti manj 
vrednih, zanj nepotrebnih stvari  
▪ Ljudje, ki trpijo za kleptomanijo, se ne spuščajo v 
krajo zaradi premoženjske koristi, temveč zgolj zaradi 

občutka nezadržne draži po kraji sami.  
▪ Nekatere osebe trpijo za kronično obliko in jih ne 
ustavi niti večkratno prijetje, pri drugih pa se 

kleptomanija pojavi le občasno.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kleptomaníja]  
IPA: [klɛptɔmaˈniːja]  
ednina  

IMENOVALNIK: kleptomaníja  
RODILNIK: kleptomaníje  
DAJALNIK: kleptomaníji  
TOŽILNIK: kleptomaníjo  
MESTNIK: pri kleptomaníji  
ORODNIK: s kleptomaníjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kleptomaníji  
RODILNIK: kleptomaníj  
DAJALNIK: kleptomaníjama  
TOŽILNIK: kleptomaníji  
MESTNIK: pri kleptomaníjah  
ORODNIK: s kleptomaníjama  

množina  
IMENOVALNIK: kleptomaníje  
RODILNIK: kleptomaníj  
DAJALNIK: kleptomaníjam  
TOŽILNIK: kleptomaníje  
MESTNIK: pri kleptomaníjah  
ORODNIK: s kleptomaníjami  

  
TONEMSKO  

[kleptomanȋja]  
IPA: [klɛptɔmaníːjà]  
ednina  

IMENOVALNIK: kleptomanȋja  

RODILNIK: kleptomanȋje  
DAJALNIK: kleptomanȋji  
TOŽILNIK: kleptomanȋjo  
MESTNIK: pri kleptomanȋji  
ORODNIK: s kleptomanȋjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kleptomanȋji  
RODILNIK: kleptomanȋj  
DAJALNIK: kleptomanȋjama  
TOŽILNIK: kleptomanȋji  
MESTNIK: pri kleptomanȋjah  
ORODNIK: s kleptomanȋjama  

množina  
IMENOVALNIK: kleptomanȋje  
RODILNIK: kleptomanȋj  
DAJALNIK: kleptomanȋjam  
TOŽILNIK: kleptomanȋje  
MESTNIK: pri kleptomanȋjah  
ORODNIK: s kleptomanȋjami  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Kleptomanie, iz gr. kléptō 
‛kradem’ + gr. manía ‛blaznost’  
  

kleptománka kleptománke samostalnik ženskega spola  

[kleptománka]  
POMEN  

ženska, ki zaradi bolezenskega nagnjenja 
pogosto krade, zlasti manj vredne, zanjo 
nepotrebne stvari  
▪ Na psihoterapijo je prišla bolnica, ki je bila 

kleptomanka.  
▪ Znane kleptomanke si privoščijo kakšen drobcen 
prestopek, ki je pravi magnet za paparace in 
novinarje, običajno pa jo kljub temu odnesejo brez 
resnejše kazni.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kleptománka]  
IPA: [klɛptɔˈmaːŋka]  
ednina  

IMENOVALNIK: kleptománka  
RODILNIK: kleptománke  
DAJALNIK: kleptománki  
TOŽILNIK: kleptománko  
MESTNIK: pri kleptománki  
ORODNIK: s kleptománko  

dvojina  
IMENOVALNIK: kleptománki  
RODILNIK: kleptománk  
DAJALNIK: kleptománkama  
TOŽILNIK: kleptománki  
MESTNIK: pri kleptománkah  
ORODNIK: s kleptománkama  

množina  
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IMENOVALNIK: kleptománke  
RODILNIK: kleptománk  
DAJALNIK: kleptománkam  
TOŽILNIK: kleptománke  
MESTNIK: pri kleptománkah  
ORODNIK: s kleptománkami  

  
TONEMSKO  

[kleptomȃnka]  
IPA: [klɛptɔmáːŋkà]  
ednina  

IMENOVALNIK: kleptomȃnka  
RODILNIK: kleptomȃnke  
DAJALNIK: kleptomȃnki  
TOŽILNIK: kleptomȃnko  
MESTNIK: pri kleptomȃnki  
ORODNIK: s kleptomȃnko  

dvojina  
IMENOVALNIK: kleptomȃnki  
RODILNIK: kleptomȃnk  
DAJALNIK: kleptomȃnkama  
TOŽILNIK: kleptomȃnki  
MESTNIK: pri kleptomȃnkah  
ORODNIK: s kleptomȃnkama  

množina  
IMENOVALNIK: kleptomȃnke  
RODILNIK: kleptomȃnk  
DAJALNIK: kleptomȃnkam  
TOŽILNIK: kleptomȃnke  
MESTNIK: pri kleptomȃnkah  
ORODNIK: s kleptomȃnkami  

  
IZVOR  
↑kleptoman  
  

kleptománski kleptománska kleptománsko 

pridevnik  
[kleptománski]  
POMEN  

1. ki je v zvezi s kleptomani 1. ali kleptomanijo  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Sodišče ni pokazalo do njegove kleptomanske 
bolezni nikakršnega razumevanja.  

1.1. slabšalno ki krade, se okorišča ali se mu to 
pripisuje  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

kleptomanska elita  
▪ Človek dobiva občutek, da živi v kleptomanski 
državi.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kleptománski]  
IPA: [klɛptɔˈmaːnski]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kleptománski  
RODILNIK: kleptománskega  
DAJALNIK: kleptománskemu  
TOŽILNIK: kleptománski  

živo kleptománskega  
MESTNIK: pri kleptománskem  
ORODNIK: s kleptománskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kleptománska  
RODILNIK: kleptománskih  
DAJALNIK: kleptománskima  
TOŽILNIK: kleptománska  
MESTNIK: pri kleptománskih  
ORODNIK: s kleptománskima  

množina  
IMENOVALNIK: kleptománski  
RODILNIK: kleptománskih  
DAJALNIK: kleptománskim  
TOŽILNIK: kleptománske  
MESTNIK: pri kleptománskih  
ORODNIK: s kleptománskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kleptománska  
RODILNIK: kleptománske  
DAJALNIK: kleptománski  
TOŽILNIK: kleptománsko  
MESTNIK: pri kleptománski  
ORODNIK: s kleptománsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: kleptománski  
RODILNIK: kleptománskih  
DAJALNIK: kleptománskima  
TOŽILNIK: kleptománski  
MESTNIK: pri kleptománskih  
ORODNIK: s kleptománskima  

množina  
IMENOVALNIK: kleptománske  
RODILNIK: kleptománskih  
DAJALNIK: kleptománskim  
TOŽILNIK: kleptománske  
MESTNIK: pri kleptománskih  
ORODNIK: s kleptománskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kleptománsko  
RODILNIK: kleptománskega  
DAJALNIK: kleptománskemu  
TOŽILNIK: kleptománsko  
MESTNIK: pri kleptománskem  
ORODNIK: s kleptománskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kleptománski  
RODILNIK: kleptománskih  
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DAJALNIK: kleptománskima  
TOŽILNIK: kleptománski  
MESTNIK: pri kleptománskih  
ORODNIK: s kleptománskima  

množina  
IMENOVALNIK: kleptománska  
RODILNIK: kleptománskih  
DAJALNIK: kleptománskim  
TOŽILNIK: kleptománska  
MESTNIK: pri kleptománskih  
ORODNIK: s kleptománskimi  

  
TONEMSKO  

[kleptomȃnski]  
IPA: [klɛptɔmáːnskì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kleptomȃnski  
RODILNIK: kleptomȃnskega  
DAJALNIK: kleptomȃnskemu  
TOŽILNIK: kleptomȃnski  

živo kleptomȃnskega  
MESTNIK: pri kleptomȃnskem  
ORODNIK: s kleptomȃnskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kleptomȃnska  
RODILNIK: kleptomȃnskih  
DAJALNIK: kleptomȃnskima  
TOŽILNIK: kleptomȃnska  
MESTNIK: pri kleptomȃnskih  
ORODNIK: s kleptomȃnskima  

množina  
IMENOVALNIK: kleptomȃnski  
RODILNIK: kleptomȃnskih  
DAJALNIK: kleptomȃnskim  
TOŽILNIK: kleptomȃnske  
MESTNIK: pri kleptomȃnskih  
ORODNIK: s kleptomȃnskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kleptomȃnska  
RODILNIK: kleptomȃnske  
DAJALNIK: kleptomȃnski  
TOŽILNIK: kleptomȃnsko  
MESTNIK: pri kleptomȃnski  
ORODNIK: s kleptomȃnsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: kleptomȃnski  
RODILNIK: kleptomȃnskih  
DAJALNIK: kleptomȃnskima  
TOŽILNIK: kleptomȃnski  
MESTNIK: pri kleptomȃnskih  
ORODNIK: s kleptomȃnskima  

množina  
IMENOVALNIK: kleptomȃnske  

RODILNIK: kleptomȃnskih  
DAJALNIK: kleptomȃnskim  
TOŽILNIK: kleptomȃnske  
MESTNIK: pri kleptomȃnskih  
ORODNIK: s kleptomȃnskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kleptomȃnsko  
RODILNIK: kleptomȃnskega  
DAJALNIK: kleptomȃnskemu  
TOŽILNIK: kleptomȃnsko  
MESTNIK: pri kleptomȃnskem  
ORODNIK: s kleptomȃnskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kleptomȃnski  
RODILNIK: kleptomȃnskih  
DAJALNIK: kleptomȃnskima  
TOŽILNIK: kleptomȃnski  
MESTNIK: pri kleptomȃnskih  
ORODNIK: s kleptomȃnskima  

množina  
IMENOVALNIK: kleptomȃnska  
RODILNIK: kleptomȃnskih  
DAJALNIK: kleptomȃnskim  
TOŽILNIK: kleptomȃnska  
MESTNIK: pri kleptomȃnskih  
ORODNIK: s kleptomȃnskimi  

  
IZVOR  
↑kleptoman  
  

klóža klóže samostalnik ženskega spola  

[klóža]  
POMEN  

iz planinstva sprijeta zgornja plast snega, ki ga je 
nanesel veter  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Smučanje prek mehke klože še nekako gre, pri trdi 

pa ni prav nič prijetno.  
▪▪▪   
▪ Na snežišču je bila kloža, ki se je pri hoji predirala.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[klóža]  
IPA: [ˈkloːʒa]  
ednina  

IMENOVALNIK: klóža  
RODILNIK: klóže  
DAJALNIK: klóži  
TOŽILNIK: klóžo  
MESTNIK: pri klóži  
ORODNIK: s klóžo  

dvojina  
IMENOVALNIK: klóži  
RODILNIK: klóž  
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DAJALNIK: klóžama  
TOŽILNIK: klóži  
MESTNIK: pri klóžah  
ORODNIK: s klóžama  

množina  
IMENOVALNIK: klóže  
RODILNIK: klóž  
DAJALNIK: klóžam  
TOŽILNIK: klóže  
MESTNIK: pri klóžah  
ORODNIK: s klóžami  

  
TONEMSKO  

[kl ža]  
IPA: [klòːʒá]  
ednina  

IMENOVALNIK: kl ža  
RODILNIK: kl že  
DAJALNIK: kl ži  
TOŽILNIK: kl žo  
MESTNIK: pri kl ži  
ORODNIK: s kl žo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kl ži  
RODILNIK: kl ž  
DAJALNIK: kl žama  
TOŽILNIK: kl ži  
MESTNIK: pri kl žah  
ORODNIK: s kl žama  

množina  
IMENOVALNIK: kl že  
RODILNIK: kl ž  
DAJALNIK: kl žam  
TOŽILNIK: kl že  
MESTNIK: pri kl žah  
ORODNIK: s kl žami  

  
in [kl ža]  
IPA: in [klóːʒà]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: kl ža  
RODILNIK: kl že  
DAJALNIK: kl ži  
TOŽILNIK: kl žo  
MESTNIK: pri kl ži  
ORODNIK: s kl žo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kl ži  
RODILNIK: kl ž  
DAJALNIK: kl žama  
TOŽILNIK: kl ži  
MESTNIK: pri kl žah  
ORODNIK: s kl žama  

množina  
IMENOVALNIK: kl že  

RODILNIK: kl ž  
DAJALNIK: kl žam  
TOŽILNIK: kl že  
MESTNIK: pri kl žah  
ORODNIK: s kl žami  

  
IZVOR  
nejasnega izvora  
  

kolišévka kolišévke samostalnik ženskega spola  

[kolišé ka]  
POMEN  

iz geografije večja kotanja, nastala z udorom stropa 
kraške jame; SIN.: iz geografije udornica  
▪ Vegetacija in živalski svet v koliševki sta zelo 

raznolika in v njej najdemo zavarovane vrste.  
▪ Zaradi velike globine in zaprtosti z vseh strani mrzli 
zrak iz koliševke ne more odtekati.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kolišé ka]  
IPA: [kɔliˈʃeːuka]  
ednina  

IMENOVALNIK: kolišévka  
RODILNIK: kolišévke  
DAJALNIK: kolišévki  
TOŽILNIK: kolišévko  
MESTNIK: pri kolišévki  
ORODNIK: s kolišévko  

dvojina  
IMENOVALNIK: kolišévki  
RODILNIK: kolišévk  
DAJALNIK: kolišévkama  
TOŽILNIK: kolišévki  
MESTNIK: pri kolišévkah  
ORODNIK: s kolišévkama  

množina  
IMENOVALNIK: kolišévke  
RODILNIK: kolišévk  
DAJALNIK: kolišévkam  
TOŽILNIK: kolišévke  
MESTNIK: pri kolišévkah  
ORODNIK: s kolišévkami  

  
TONEMSKO  

[koliš ka]  
IPA: [kɔliʃéːukà]  
ednina  

IMENOVALNIK: koliš vka  
RODILNIK: koliš vke  
DAJALNIK: koliš vki  
TOŽILNIK: koliš vko  
MESTNIK: pri koliš vki  
ORODNIK: s koliš vko  

dvojina  
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IMENOVALNIK: koliš vki  
RODILNIK: koliš vk  
DAJALNIK: koliš vkama  
TOŽILNIK: koliš vki  
MESTNIK: pri koliš vkah  
ORODNIK: s koliš vkama  

množina  
IMENOVALNIK: koliš vke  
RODILNIK: koliš vk  
DAJALNIK: koliš vkam  
TOŽILNIK: koliš vke  
MESTNIK: pri koliš vkah  
ORODNIK: s koliš vkami  

  
IZVOR  
starejše koleševka, nejasno, morda iz kolehati 
‛stresati, valiti’, pslov. *kolysati, *kolyxati ‛tresti, 
zibati se’  
  

kolobárnica kolobárnice samostalnik ženskega spola  

[kolobárnica]  
POMEN  

iz biologije mesnata lističasta goba z belimi trosi; 
primerjaj lat. Tricholoma  
▪ Po oceni naj bi v Evropi rastlo okoli sto vrst 
kolobarnic.  
▪ Pri večini lističark (npr. koprenke, kolobarnice, 
mušnice) suhe trose raznaša po bližnji in daljni okolici 
veter.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kolobárnica]  
IPA: [kɔlɔˈbaːɾniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: kolobárnica  
RODILNIK: kolobárnice  
DAJALNIK: kolobárnici  
TOŽILNIK: kolobárnico  
MESTNIK: pri kolobárnici  
ORODNIK: s kolobárnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: kolobárnici  
RODILNIK: kolobárnic  
DAJALNIK: kolobárnicama  
TOŽILNIK: kolobárnici  
MESTNIK: pri kolobárnicah  
ORODNIK: s kolobárnicama  

množina  
IMENOVALNIK: kolobárnice  
RODILNIK: kolobárnic  
DAJALNIK: kolobárnicam  
TOŽILNIK: kolobárnice  
MESTNIK: pri kolobárnicah  
ORODNIK: s kolobárnicami  

  

TONEMSKO  
[kolobȃrnica]  
IPA: [kɔlɔbáːɾnìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: kolobȃrnica  
RODILNIK: kolobȃrnice  
DAJALNIK: kolobȃrnici  
TOŽILNIK: kolobȃrnico  
MESTNIK: pri kolobȃrnici  
ORODNIK: s kolobȃrnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: kolobȃrnici  
RODILNIK: kolobȃrnic  
DAJALNIK: kolobȃrnicama  
TOŽILNIK: kolobȃrnici  
MESTNIK: pri kolobȃrnicah  
ORODNIK: s kolobȃrnicama  

množina  
IMENOVALNIK: kolobȃrnice  
RODILNIK: kolobȃrnic  
DAJALNIK: kolobȃrnicam  
TOŽILNIK: kolobȃrnice  
MESTNIK: pri kolobȃrnicah  
ORODNIK: s kolobȃrnicami  

  
STALNE ZVEZE  
  
pegasta kolobarnica  

iz biologije neužitna kolobarnica z luskastim 
klobukom, močnim betom in belkastimi lističi; 
primerjaj lat. Tricholoma pardinum  
▪ Pegasta kolobarnica je zelo strupena (a ne smrtno 
nevarna) goba in lahko povzroči zelo hude prebavne 
motnje.  
  
zimska kolobarnica  

iz biologije užitna goba z lepljivim sivim klobukom in 
bledo rumenim betom; primerjaj lat. Tricholoma 
portentosum  
▪ Gobarski sladokusci zimsko kolobarnico največ 
vlagajo v kis, okusna pa je tudi v juhi ali pražena.  
▪ Zimska kolobarnica raste posamič ali v skupinah v 
iglastih gozdovih, pa tudi pod nekaterimi listavci.  
  
IZVOR  
↑kolobar  
  

kolonáda kolonáde samostalnik ženskega spola  

[kolonáda]  
POMEN  

iz arhitekture prostostoječ niz zgoraj povezanih 
stebrov ali tak niz kot del stavbe  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Avtentični del rimskega templja se meša z novimi 
neoklasicističnimi kolonadami in s skulpturami.  
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▪ Stranske kolonade impresivne velikosti in vodnjak 
za obredno umivanje na sredini zaključujejo 
dvorišče.  

▪▪▪   
▪ Kolonade so zaokrožale ves prostor, vse do široke 

ceste, ki je vodila na trg.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kolonáda]  
IPA: [kɔlɔˈnaːda]  
ednina  

IMENOVALNIK: kolonáda  
RODILNIK: kolonáde  
DAJALNIK: kolonádi  
TOŽILNIK: kolonádo  
MESTNIK: pri kolonádi  
ORODNIK: s kolonádo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kolonádi  
RODILNIK: kolonád  
DAJALNIK: kolonádama  
TOŽILNIK: kolonádi  
MESTNIK: pri kolonádah  
ORODNIK: s kolonádama  

množina  
IMENOVALNIK: kolonáde  
RODILNIK: kolonád  
DAJALNIK: kolonádam  
TOŽILNIK: kolonáde  
MESTNIK: pri kolonádah  
ORODNIK: s kolonádami  

  
TONEMSKO  

[kolonȃda]  
IPA: [kɔlɔnáːdà]  
ednina  

IMENOVALNIK: kolonȃda  
RODILNIK: kolonȃde  
DAJALNIK: kolonȃdi  
TOŽILNIK: kolonȃdo  
MESTNIK: pri kolonȃdi  
ORODNIK: s kolonȃdo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kolonȃdi  
RODILNIK: kolonȃd  
DAJALNIK: kolonȃdama  
TOŽILNIK: kolonȃdi  
MESTNIK: pri kolonȃdah  
ORODNIK: s kolonȃdama  

množina  
IMENOVALNIK: kolonȃde  
RODILNIK: kolonȃd  
DAJALNIK: kolonȃdam  
TOŽILNIK: kolonȃde  
MESTNIK: pri kolonȃdah  

ORODNIK: s kolonȃdami  
  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Kolonnade iz frc. colonnade, iz 
colonne ‛steber’ < lat. columna  
  

kómodoški kómodoška kómodoško pridevnik  

[kómodoški]  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kómodoški]  
IPA: [ˈkoːmɔdɔʃki]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kómodoški  
RODILNIK: kómodoškega  
DAJALNIK: kómodoškemu  
TOŽILNIK: kómodoški  

živo kómodoškega  
MESTNIK: pri kómodoškem  
ORODNIK: s kómodoškim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kómodoška  
RODILNIK: kómodoških  
DAJALNIK: kómodoškima  
TOŽILNIK: kómodoška  
MESTNIK: pri kómodoških  
ORODNIK: s kómodoškima  

množina  
IMENOVALNIK: kómodoški  
RODILNIK: kómodoških  
DAJALNIK: kómodoškim  
TOŽILNIK: kómodoške  
MESTNIK: pri kómodoških  
ORODNIK: s kómodoškimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kómodoška  
RODILNIK: kómodoške  
DAJALNIK: kómodoški  
TOŽILNIK: kómodoško  
MESTNIK: pri kómodoški  
ORODNIK: s kómodoško  

dvojina  
IMENOVALNIK: kómodoški  
RODILNIK: kómodoških  
DAJALNIK: kómodoškima  
TOŽILNIK: kómodoški  
MESTNIK: pri kómodoških  
ORODNIK: s kómodoškima  

množina  
IMENOVALNIK: kómodoške  
RODILNIK: kómodoških  
DAJALNIK: kómodoškim  
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TOŽILNIK: kómodoške  
MESTNIK: pri kómodoških  
ORODNIK: s kómodoškimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: kómodoško  
RODILNIK: kómodoškega  
DAJALNIK: kómodoškemu  
TOŽILNIK: kómodoško  
MESTNIK: pri kómodoškem  
ORODNIK: s kómodoškim  

dvojina  
IMENOVALNIK: kómodoški  
RODILNIK: kómodoških  
DAJALNIK: kómodoškima  
TOŽILNIK: kómodoški  
MESTNIK: pri kómodoških  
ORODNIK: s kómodoškima  

množina  
IMENOVALNIK: kómodoška  
RODILNIK: kómodoških  
DAJALNIK: kómodoškim  
TOŽILNIK: kómodoška  
MESTNIK: pri kómodoških  
ORODNIK: s kómodoškimi  

  
TONEMSKO  

[k modoški]  
IPA: [kóːm dɔʃki]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: k modoški  
RODILNIK: k modoškega  
DAJALNIK: k modoškemu  
TOŽILNIK: k modoški  

živo k modoškega  
MESTNIK: pri k modoškem  
ORODNIK: s k modoškim  

dvojina  
IMENOVALNIK: k modoška  
RODILNIK: k modoških  
DAJALNIK: k modoškima  
TOŽILNIK: k modoška  
MESTNIK: pri k modoških  
ORODNIK: s k modoškima  

množina  
IMENOVALNIK: k modoški  
RODILNIK: k modoških  
DAJALNIK: k modoškim  
TOŽILNIK: k modoške  
MESTNIK: pri k modoških  
ORODNIK: s k modoškimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: k modoška  

RODILNIK: k modoške  
DAJALNIK: k modoški  
TOŽILNIK: k modoško  
MESTNIK: pri k modoški  
ORODNIK: s k modoško  

dvojina  
IMENOVALNIK: k modoški  
RODILNIK: k modoških  
DAJALNIK: k modoškima  
TOŽILNIK: k modoški  
MESTNIK: pri k modoških  
ORODNIK: s k modoškima  

množina  
IMENOVALNIK: k modoške  
RODILNIK: k modoških  
DAJALNIK: k modoškim  
TOŽILNIK: k modoške  
MESTNIK: pri k modoških  
ORODNIK: s k modoškimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: k modoško  
RODILNIK: k modoškega  
DAJALNIK: k modoškemu  
TOŽILNIK: k modoško  
MESTNIK: pri k modoškem  
ORODNIK: s k modoškim  

dvojina  
IMENOVALNIK: k modoški  
RODILNIK: k modoških  
DAJALNIK: k modoškima  
TOŽILNIK: k modoški  
MESTNIK: pri k modoških  
ORODNIK: s k modoškima  

množina  
IMENOVALNIK: k modoška  
RODILNIK: k modoških  
DAJALNIK: k modoškim  
TOŽILNIK: k modoška  
MESTNIK: pri k modoških  
ORODNIK: s k modoškimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
komodoški varan  

iz zoologije velik varan z ostrimi zakrivljenimi zobmi, 
ki živi na več manjših indonezijskih otokih, zlasti 
Komodu; primerjaj lat. Varanus komodoensis; SIN.: 

komodoški zmaj  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ Komodoški varani so največji kuščarji na svetu, v 
dolžino zrastejo do tri metre in tehtajo do 
140 kilogramov.  

▪▪▪   
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▪ Po obisku Rince smo komodoške varane želeli 
poiskati tudi na otoku Komodo, po katerem so dobili 
ime.  
  
komodoški zmaj  

velik varan z ostrimi zakrivljenimi zobmi, ki živi 
na več manjših indonezijskih otokih, zlasti 
Komodu; primerjaj lat. Varanus komodoensis; SIN.: iz zoologije 
komodoški varan  
▪ Komodoški zmaji živijo le na otokih Komodo, Rinca, 
Padar in Flores v Indonezijskem arhipelagu, zaradi 

česar sodijo med zaščitene živalske vrste.  
▪ Slina komodoških zmajev vsebuje štiri oblike 
nevarnih in smrtonosnih bakterij.  
  
IZVOR  
po indonezijskem otoku Komodo  
  

koprénka koprénke samostalnik ženskega spola  

[koprénka]  
POMEN  

iz biologije goba z navadno daljšim betom in 
izrazitejšim koničastim, kupolastim ali rahlo 
valovitim klobukom; primerjaj lat. Cortinarius  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

vrsta koprenk  
▪ Večina vrst koprenk raste jeseni, nekatere pa se 

pojavijo že tudi prej, poleti ali celo pozno spomladi.  
▪ Določanje koprenk je tudi za največje poznavalce 
trd oreh.  

▪▪▪   
▪ Zastrupitve z razcepljenkami so menda nekoliko 
blažje kakor zastrupitve s strupenimi koprenkami ali 
mušnicami.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[koprénka]  
IPA: [kɔpˈɾeːŋka]  
ednina  

IMENOVALNIK: koprénka  
RODILNIK: koprénke  
DAJALNIK: koprénki  
TOŽILNIK: koprénko  
MESTNIK: pri koprénki  
ORODNIK: s koprénko  

dvojina  
IMENOVALNIK: koprénki  
RODILNIK: koprénk  
DAJALNIK: koprénkama  
TOŽILNIK: koprénki  
MESTNIK: pri koprénkah  
ORODNIK: s koprénkama  

množina  
IMENOVALNIK: koprénke  
RODILNIK: koprénk  

DAJALNIK: koprénkam  
TOŽILNIK: koprénke  
MESTNIK: pri koprénkah  
ORODNIK: s koprénkami  

  
TONEMSKO  

[kopr nka]  
IPA: [kɔpɾéːŋkà]  
ednina  

IMENOVALNIK: kopr nka  
RODILNIK: kopr nke  
DAJALNIK: kopr nki  
TOŽILNIK: kopr nko  
MESTNIK: pri kopr nki  
ORODNIK: s kopr nko  

dvojina  
IMENOVALNIK: kopr nki  
RODILNIK: kopr nk  
DAJALNIK: kopr nkama  
TOŽILNIK: kopr nki  
MESTNIK: pri kopr nkah  
ORODNIK: s kopr nkama  

množina  
IMENOVALNIK: kopr nke  
RODILNIK: kopr nk  
DAJALNIK: kopr nkam  
TOŽILNIK: kopr nke  
MESTNIK: pri kopr nkah  
ORODNIK: s kopr nkami  

  
STALNE ZVEZE  
  
lilasta koprenka  

iz biologije neužitna koprenka z debelejšim betom in 
kupolastim klobukom, najprej vijoličaste, pozneje 
rjavkaste barve; primerjaj lat. Cortinarius traganus  
▪ Lilasta koprenka uspeva predvsem v jesenskem času 
v iglastih in mešanih gozdovih, navadno v skupinah.  
▪ Gobarji, ki vijoličaste koprenke ne poznajo dobro, 
naj je raje ne poskušajo, saj jo lahko mimogrede 
zamenjajo s strupeno lilasto koprenko.  
  
nagubana koprenka  

iz biologije užitna koprenka z debelejšim betom in 
nagubanim mesnatim klobukom rjave barve; 

primerjaj lat. Cortinarius praestans  
▪ Nekateri ljubitelji gob se še dobro spomnijo 
gobarskih sezon, ko je kar mrgolelo nagubanih 
koprenk ali nagubanih debelonožk, največjih in najbolj 
okusnih gob iz rodu koprenk.  
  
najlepša koprenka  

iz biologije neužitna koprenka z rahlo ukrivljenim 
betom in mesnatim kupolastim klobukom 
oranžno ali rdečkasto rjavkaste barve; primerjaj lat. 
Cortinarius rubellus  
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▪ Vse rjave in oranžne lističaste gobe še zdaleč niso 
užitne. Posebno nevarni sta poljska in najlepša 
koprenka.  
  
opečna koprenka  

iz biologije neužitna koprenka s tanjšim, rahlo 
ukrivljenim betom in klobukom z rdeče rjavimi 
luskami; primerjaj lat. Cortinarius bolaris  
▪ Najpogostejša poletna koprenka, ki jo lahko 
najdemo v nižinskih listnatih gozdovih pogostokrat 
tudi junija, je opečna koprenka.  
  
poljska koprenka  

iz biologije neužitna koprenka z rahlo ukrivljenim 
betom in mesnatim valovitim klobukom rjavkaste 
barve; primerjaj lat. Cortinarius orellanus  
▪ Nekatere strupene gobe, in sicer zelena mušnica, 
koničasta mušnica ter poljska koprenka, lahko 
povzročijo hude okvare jeter, ledvic in drugih 

organov.  
  
IZVOR  
↑koprena  
  

korálnica korálnice samostalnik ženskega spola  

[korálnica]  
POMEN  

1. morska riba navadno živih barv, ki živi ob 
koralnih grebenih; primerjaj lat. Pomacentridae  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

družina koralnic  
▪ Iz družine koralnic živi v Indoneziji 123 vrst rib, na 
Filipinih 118 vrst, na Fidžiju pa 60 vrst.  

▪▪▪   
▪ Nekatere koralnice so tesno navezane na morske 
vetrnice, saj najdejo med strupenimi lovkami varno 
zatočišče pred plenilci.  

2. strupena kača z obročastimi vzorci rdeče, 
rumene in črne barve; primerjaj lat. Elapidae  
▪ Koralnice so strupene kače, njihovi strupniki so 

podobni kot pri naočarki.  

3. iz botanike nizka okrasna rastlina z drobnimi listi in 
majhnimi oranžno rdečimi plodovi; primerjaj lat. 
Nertera granadensis  
▪ Koralnice so primerne za svetle in nekoliko hladnejše 
prostore ter okenske police na vzhodni strani hiše.  
▪ Koralnica je nenavadna, a privlačna plazeča se 
rastlina z drobnimi, mesnatimi prepletenimi listki na 
do 25 cm dolgih steblih, ki zrastejo v debelo 

preprogo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[korálnica]  
IPA: [kɔˈɾaːlniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: korálnica  
RODILNIK: korálnice  
DAJALNIK: korálnici  
TOŽILNIK: korálnico  
MESTNIK: pri korálnici  
ORODNIK: s korálnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: korálnici  
RODILNIK: korálnic  
DAJALNIK: korálnicama  
TOŽILNIK: korálnici  
MESTNIK: pri korálnicah  
ORODNIK: s korálnicama  

množina  
IMENOVALNIK: korálnice  
RODILNIK: korálnic  
DAJALNIK: korálnicam  
TOŽILNIK: korálnice  
MESTNIK: pri korálnicah  
ORODNIK: s korálnicami  

  
TONEMSKO  

[korȃlnica]  
IPA: [kɔɾáːlnìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: korȃlnica  
RODILNIK: korȃlnice  
DAJALNIK: korȃlnici  
TOŽILNIK: korȃlnico  
MESTNIK: pri korȃlnici  
ORODNIK: s korȃlnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: korȃlnici  
RODILNIK: korȃlnic  
DAJALNIK: korȃlnicama  
TOŽILNIK: korȃlnici  
MESTNIK: pri korȃlnicah  
ORODNIK: s korȃlnicama  

množina  
IMENOVALNIK: korȃlnice  
RODILNIK: korȃlnic  
DAJALNIK: korȃlnicam  
TOŽILNIK: korȃlnice  
MESTNIK: pri korȃlnicah  
ORODNIK: s korȃlnicami  

  
IZVOR  
po zgledu angl. coral snake iz ↑korala  
  

kosíter kosítra samostalnik moškega spola  

[kosítər]  
POMEN  

1. mehka, lahko taljiva kovina srebrno bele 
barve, kemijski element [Sn]  
⏵ priredna zveza  
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kositer in baker, kositer in svinec  
▪ Bron je zlitina bakra in kositra, medenina pa zlitina 

bakra in cinka.  
▪ Kovinske piščali so izdelane iz zlitine kositra in 
svinca, lesene pa iz izbranega macesnovega in 

smrekovega lesa.  

1.1. ruda, iz katere se pridobiva ta kovina  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

rudnik kositra  
▪ V rudniku kositra sta odpovedali dvigali, s 
katerimi se rudarji spuščajo v rove.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kosítər]  
IPA: [kɔˈsiːtəɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: kosíter  
RODILNIK: kosítra  
DAJALNIK: kosítru  
TOŽILNIK: kosíter  
MESTNIK: pri kosítru  
ORODNIK: s kosítrom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kosítra  
RODILNIK: kosítrov  
DAJALNIK: kosítroma  
TOŽILNIK: kosítra  
MESTNIK: pri kosítrih  
ORODNIK: s kosítroma  

množina  
IMENOVALNIK: kosítri  
RODILNIK: kosítrov  
DAJALNIK: kosítrom  
TOŽILNIK: kosítre  
MESTNIK: pri kosítrih  
ORODNIK: s kosítri  

  
TONEMSKO  

[kosítər]  
IPA: [kɔsìːt ɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: kosíter  
RODILNIK: kosítra  
DAJALNIK: kosítru  
TOŽILNIK: kosíter  
MESTNIK: pri kosítru  
ORODNIK: s kosítrom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kosítra  
RODILNIK: kosítrov tudi kosȋtrov  
DAJALNIK: kosítroma  
TOŽILNIK: kosítra  
MESTNIK: pri kosítrih tudi pri kosȋtrih  
ORODNIK: s kosítroma  

množina  

IMENOVALNIK: kosítri  
RODILNIK: kosítrov tudi kosȋtrov  
DAJALNIK: kosítrom  
TOŽILNIK: kosítre  
MESTNIK: pri kosítrih tudi pri kosȋtrih  
ORODNIK: s kosítri tudi s kosȋtri  

  
IZVOR  
prevzeto prek hrv., srb. kòsitar in cslov. kositrъ iz 
gr. kassíteros, nejasnega izvora, morda po imenu 
ljudstva Kasiti  
  

kosmúlja kosmúlje samostalnik ženskega spola  

[kosmúlja]  
POMEN  

1. nižji trnat grm z užitnimi zeleno rumenimi ali 
vijoličasto rdečimi plodovi; primerjaj lat. Ribes uva-
crispa  
▪ Kdor ima rad jagodičje, lahko balkon zasadi z 
robidami, malinami, ribezom ali kosmuljami.  
▪ V senci bomo uspešno gojili kosmulje, eno izmed 
najbolj nezahtevnih vrst jagodičja.  

1.1. plod te rastline, zlasti kot hrana, jed  
▪ V sokovnik damo oprane in odcejene kosmulje, jih 

potresemo s sladkorjem in sočimo 45 minut.  
▪ Kosmulje vsebujejo veliko vitamina C in 

betakarotena, kalija in vlaknin.  
▪ Naravne kisline v kosmuljah ščitijo in čistijo kožo 
ter odstranjujejo odpadne snovi.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kosmúlja]  
IPA: [kɔsˈmuːlja]  
ednina  

IMENOVALNIK: kosmúlja  
RODILNIK: kosmúlje  
DAJALNIK: kosmúlji  
TOŽILNIK: kosmúljo  
MESTNIK: pri kosmúlji  
ORODNIK: s kosmúljo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kosmúlji  
RODILNIK: kosmúlj  
DAJALNIK: kosmúljama  
TOŽILNIK: kosmúlji  
MESTNIK: pri kosmúljah  
ORODNIK: s kosmúljama  

množina  
IMENOVALNIK: kosmúlje  
RODILNIK: kosmúlj  
DAJALNIK: kosmúljam  
TOŽILNIK: kosmúlje  
MESTNIK: pri kosmúljah  
ORODNIK: s kosmúljami  
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TONEMSKO  
[kosmúlja]  
IPA: [kɔsmùːljá]  
ednina  

IMENOVALNIK: kosmúlja  
RODILNIK: kosmúlje  
DAJALNIK: kosmúlji  
TOŽILNIK: kosmúljo  
MESTNIK: pri kosmúlji  
ORODNIK: s kosmȗljo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kosmúlji  
RODILNIK: kosmȗlj  
DAJALNIK: kosmúljama  
TOŽILNIK: kosmúlji  
MESTNIK: pri kosmúljah  
ORODNIK: s kosmúljama  

množina  
IMENOVALNIK: kosmúlje  
RODILNIK: kosmȗlj  
DAJALNIK: kosmúljam  
TOŽILNIK: kosmúlje  
MESTNIK: pri kosmúljah  
ORODNIK: s kosmúljami  

  
STALNE ZVEZE  
  
kitajska kosmulja  

1. trti podobna rastlina vzpenjavka z večjimi 
rjavimi, rahlo dlakavimi plodovi s sočnim zelenim 
mesom in številnimi semeni; primerjaj lat. Actinidia 
deliciosa  
▪ V svojem vinogradu je nasadil par kivijev ali kitajskih 
kosmulj.  
▪ Leta 1961 so se plodovi aktinidije prvič pojavili v 
ameriških restavracijah, leto poprej pa so rastlino 
preimenovali v kitajsko kosmuljo.  

1.1. plod te rastline kot hrana, jed  
▪ Kitajska kosmulja ima tanko, rahlo kosmato 
rjavkasto lupino; meso je zeleno, v sredini sadeža so 

majhne pečke.  
▪ Kivi imenujejo tudi kitajska kosmulja. Ima rjavo, 
dlakavo lupino in svetlo zeleno meso z drobnimi 

črnimi semeni.  
  
IZVOR  
↑kosem, ker so imele stare vrste kosmulj kosmate 
plodove  
  

Kr simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element kripton  
▪ Med drugimi plini se v zraku nahajajo v zelo majhnih 
količinah neon (Ne), helij (He), kripton (Kr), žveplov 
dioksid (SO2), metan (CH4), ksenon (Xe), vodik (H2), 
jod (I2), ozon (O3) ...  

  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Kr, simbola za element ↑kripton  
  

krasoslôvni krasoslôvna krasoslôvno pridevnik  

[krasoslô ni]  
POMEN  

1. ki je v zvezi s krasoslovci ali krasoslovjem  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

krasoslovni zbornik | krasoslovna zbirka | krasoslovno 

središče  
▪ Slovenija je že dolga leta raziskovalno in študijsko 

krasoslovno središče.  
▪ Trdna vpetost v mednarodne tokove krasoslovja je 
temelj za razvijanje krasoslovja in za sloves 

Slovenije kot kraške in krasoslovne dežele.  

1.1. ki temelji na krasoslovju, izhaja iz 
krasoslovja  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

krasoslovne raziskave, študije | krasoslovno znanje  
▪ Od publiciranih del, ki se neposredno nanašajo 
na avtocesto, velja omeniti članek o predhodnih 

krasoslovnih raziskavah trase avtoceste.  
▪ Izsledki raziskav kraških značilnosti, ki so se 
razkrile med gradnjo avtocest, so poglobili 
krasoslovno znanje.  

1.2. ki je namenjen za izobraževanje o 
krasoslovju 1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

krasoslovna šola  
▪ Udeleženci krasoslovne šole bodo spoznali 
različne razvojne stopnje oblik kontaktnega krasa, 
predvsem slepe doline, ponore, jame in naplavine.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[krasoslô ni]  
IPA: [kɾasɔˈslɔːuni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: krasoslôvni  
RODILNIK: krasoslôvnega  
DAJALNIK: krasoslôvnemu  
TOŽILNIK: krasoslôvni  

živo krasoslôvnega  
MESTNIK: pri krasoslôvnem  
ORODNIK: s krasoslôvnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: krasoslôvna  
RODILNIK: krasoslôvnih  
DAJALNIK: krasoslôvnima  
TOŽILNIK: krasoslôvna  
MESTNIK: pri krasoslôvnih  
ORODNIK: s krasoslôvnima  

množina  
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IMENOVALNIK: krasoslôvni  
RODILNIK: krasoslôvnih  
DAJALNIK: krasoslôvnim  
TOŽILNIK: krasoslôvne  
MESTNIK: pri krasoslôvnih  
ORODNIK: s krasoslôvnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: krasoslôvna  
RODILNIK: krasoslôvne  
DAJALNIK: krasoslôvni  
TOŽILNIK: krasoslôvno  
MESTNIK: pri krasoslôvni  
ORODNIK: s krasoslôvno  

dvojina  
IMENOVALNIK: krasoslôvni  
RODILNIK: krasoslôvnih  
DAJALNIK: krasoslôvnima  
TOŽILNIK: krasoslôvni  
MESTNIK: pri krasoslôvnih  
ORODNIK: s krasoslôvnima  

množina  
IMENOVALNIK: krasoslôvne  
RODILNIK: krasoslôvnih  
DAJALNIK: krasoslôvnim  
TOŽILNIK: krasoslôvne  
MESTNIK: pri krasoslôvnih  
ORODNIK: s krasoslôvnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: krasoslôvno  
RODILNIK: krasoslôvnega  
DAJALNIK: krasoslôvnemu  
TOŽILNIK: krasoslôvno  
MESTNIK: pri krasoslôvnem  
ORODNIK: s krasoslôvnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: krasoslôvni  
RODILNIK: krasoslôvnih  
DAJALNIK: krasoslôvnima  
TOŽILNIK: krasoslôvni  
MESTNIK: pri krasoslôvnih  
ORODNIK: s krasoslôvnima  

množina  
IMENOVALNIK: krasoslôvna  
RODILNIK: krasoslôvnih  
DAJALNIK: krasoslôvnim  
TOŽILNIK: krasoslôvna  
MESTNIK: pri krasoslôvnih  
ORODNIK: s krasoslôvnimi  

  
TONEMSKO  

[krasoslȏ ni]  
IPA: [kɾasɔsl ːunì]  
OSNOVNIK  

moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: krasoslȏvni  
RODILNIK: krasoslȏvnega  
DAJALNIK: krasoslȏvnemu  
TOŽILNIK: krasoslȏvni  

živo krasoslȏvnega  
MESTNIK: pri krasoslȏvnem  
ORODNIK: s krasoslȏvnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: krasoslȏvna  
RODILNIK: krasoslȏvnih  
DAJALNIK: krasoslȏvnima  
TOŽILNIK: krasoslȏvna  
MESTNIK: pri krasoslȏvnih  
ORODNIK: s krasoslȏvnima  

množina  
IMENOVALNIK: krasoslȏvni  
RODILNIK: krasoslȏvnih  
DAJALNIK: krasoslȏvnim  
TOŽILNIK: krasoslȏvne  
MESTNIK: pri krasoslȏvnih  
ORODNIK: s krasoslȏvnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: krasoslȏvna  
RODILNIK: krasoslȏvne  
DAJALNIK: krasoslȏvni  
TOŽILNIK: krasoslȏvno  
MESTNIK: pri krasoslȏvni  
ORODNIK: s krasoslȏvno  

dvojina  
IMENOVALNIK: krasoslȏvni  
RODILNIK: krasoslȏvnih  
DAJALNIK: krasoslȏvnima  
TOŽILNIK: krasoslȏvni  
MESTNIK: pri krasoslȏvnih  
ORODNIK: s krasoslȏvnima  

množina  
IMENOVALNIK: krasoslȏvne  
RODILNIK: krasoslȏvnih  
DAJALNIK: krasoslȏvnim  
TOŽILNIK: krasoslȏvne  
MESTNIK: pri krasoslȏvnih  
ORODNIK: s krasoslȏvnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: krasoslȏvno  
RODILNIK: krasoslȏvnega  
DAJALNIK: krasoslȏvnemu  
TOŽILNIK: krasoslȏvno  
MESTNIK: pri krasoslȏvnem  
ORODNIK: s krasoslȏvnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: krasoslȏvni  
RODILNIK: krasoslȏvnih  
DAJALNIK: krasoslȏvnima  



259 

 

TOŽILNIK: krasoslȏvni  
MESTNIK: pri krasoslȏvnih  
ORODNIK: s krasoslȏvnima  

množina  
IMENOVALNIK: krasoslȏvna  
RODILNIK: krasoslȏvnih  
DAJALNIK: krasoslȏvnim  
TOŽILNIK: krasoslȏvna  
MESTNIK: pri krasoslȏvnih  
ORODNIK: s krasoslȏvnimi  

  
IZVOR  
↑krasoslovje  
  

krípton kríptona samostalnik moškega spola  

[krípton]  
POMEN  

žlahtni plin brez barve, vonja in okusa, kemijski 
element [Kr]  
▪ Trislojna okna s kriptonom in dvojnim nanosom so 
dražja od argonskih, vendar imajo najnižje specifične 
toplotne prehodnosti zasteklitve.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[krípton]  
IPA: [ˈkɾiːptɔn]  
ednina  

IMENOVALNIK: krípton  
RODILNIK: kríptona  
DAJALNIK: kríptonu  
TOŽILNIK: krípton  
MESTNIK: pri kríptonu  
ORODNIK: s kríptonom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kríptona  
RODILNIK: kríptonov  
DAJALNIK: kríptonoma  
TOŽILNIK: kríptona  
MESTNIK: pri kríptonih  
ORODNIK: s kríptonoma  

množina  
IMENOVALNIK: kríptoni  
RODILNIK: kríptonov  
DAJALNIK: kríptonom  
TOŽILNIK: kríptone  
MESTNIK: pri kríptonih  
ORODNIK: s kríptoni  

  
TONEMSKO  

[krȋpton]  
IPA: [kɾíːpt n]  
ednina  

IMENOVALNIK: krȋpton  
RODILNIK: krȋptona  
DAJALNIK: krȋptonu  

TOŽILNIK: krȋpton  
MESTNIK: pri krȋptonu  
ORODNIK: s krȋptonom  

dvojina  
IMENOVALNIK: krȋptona  
RODILNIK: krȋptonov  
DAJALNIK: krȋptonoma  
TOŽILNIK: krȋptona  
MESTNIK: pri krȋptonih  
ORODNIK: s krȋptonoma  

množina  
IMENOVALNIK: krȋptoni  
RODILNIK: krȋptonov  
DAJALNIK: krȋptonom  
TOŽILNIK: krȋptone  
MESTNIK: pri krȋptonih  
ORODNIK: s krȋptoni  

  
IZVOR  
prevzeto prek angl., frc. krypton, nem. Krypton iz 
nlat. krypton, iz gr. krýptos ‛skrit’  
  

kŕplja kŕplje samostalnik ženskega spola  

[k rplja]  
POMEN  

navadno v množini ploščat ovalen pripomoček za hojo 
po snegu, ki zaradi večje površine preprečuje 
ugrezanje  
⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  

hoja, pohod, tek s krpljami  
▪ Sneg je postajal mehkejši, kar nam je proti vrhu 

oteževalo hojo s krpljami.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Skozi stoletja se je površina krpelj zmanjševala, 
spreminjala se je oblika, okvir je namreč postal bolj 
podolgovat oziroma ovalen.  

▪▪▪   
▪ Pot, za katero po navadi potrebuješ dve uri v obe 
smeri, sva premagovali s krpljami na nogah sedem ur 

in pol.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[k rplja]  
IPA: [ˈkəɾplja]  
ednina  

IMENOVALNIK: kŕplja  
RODILNIK: kŕplje  
DAJALNIK: kŕplji  
TOŽILNIK: kŕpljo  
MESTNIK: pri kŕplji  
ORODNIK: s kŕpljo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kŕplji  
RODILNIK: kŕpelj  
DAJALNIK: kŕpljama  
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TOŽILNIK: kŕplji  
MESTNIK: pri kŕpljah  
ORODNIK: s kŕpljama  

množina  
IMENOVALNIK: kŕplje  
RODILNIK: kŕpelj  
DAJALNIK: kŕpljam  
TOŽILNIK: kŕplje  
MESTNIK: pri kŕpljah  
ORODNIK: s kŕpljami  

  
TONEMSKO  

[k rplja]  
IPA: [k ɾpljá]  
ednina  

IMENOVALNIK: kŕplja  
RODILNIK: kŕplje  
DAJALNIK: kŕplji  
TOŽILNIK: kŕpljo  
MESTNIK: pri kŕplji  
ORODNIK: s kȓpljo  

dvojina  
IMENOVALNIK: kŕplji  
RODILNIK: kȓpelj  
DAJALNIK: kŕpljama  
TOŽILNIK: kŕplji  
MESTNIK: pri kŕpljah  
ORODNIK: s kŕpljama  

množina  
IMENOVALNIK: kŕplje  
RODILNIK: kȓpelj  
DAJALNIK: kŕpljam  
TOŽILNIK: kŕplje  
MESTNIK: pri kŕpljah  
ORODNIK: s kŕpljami  

  
IZVOR  
= hrv., srb. kȑplja, star. češ. krpě < pslov. *kъrpľa iz 
ide. baze *kerh1p- ‛kos usnja ali tkanine; čevelj’ 
tako kot litov. kùrpė, latv. ku pe, stprus. kurpe 
‛čevelj’, sorodno z gr. krēpís ‛čevelj, temelj’, lat. 
carpisculum ‛vrsta obuvala’, stir. cairem ‛čevljar’, 
stnord. hriflingr ‛čevelj’  
  

kŕpljanje kŕpljanja samostalnik srednjega spola  

[k rpljanje]  
POMEN  

hoja s krpljami po snegu, navadno kot 
rekreativna dejavnost  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Prednost krpljanja je ta, da ni starostne omejitve, 
zanj ne potrebujemo posebnega znanja in 
predhodne telesne pripravljenosti.  

▪▪▪   

▪ Za krpljanje potrebujete par krpelj, pohodne palice, 
primerno obleko in obutev za gibanje v zimskih 
razmerah.  
▪ K popularizaciji krpljanja so prispevali gorski vodniki, 
ki so pohodnike spremljali pri raziskovanju zimske 

gorske pokrajine.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[k rpljanje]  
IPA: [ˈkəɾpljanjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: kŕpljanje  
RODILNIK: kŕpljanja  
DAJALNIK: kŕpljanju  
TOŽILNIK: kŕpljanje  
MESTNIK: pri kŕpljanju  
ORODNIK: s kŕpljanjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: kŕpljanji  
RODILNIK: kŕpljanj  
DAJALNIK: kŕpljanjema  
TOŽILNIK: kŕpljanji  
MESTNIK: pri kŕpljanjih  
ORODNIK: s kŕpljanjema  

množina  
IMENOVALNIK: kŕpljanja  
RODILNIK: kŕpljanj  
DAJALNIK: kŕpljanjem  
TOŽILNIK: kŕpljanja  
MESTNIK: pri kŕpljanjih  
ORODNIK: s kŕpljanji  

  
TONEMSKO  

[k rpljanje]  
IPA: [k ɾpljànjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: kȓpljanje  
RODILNIK: kȓpljanja  
DAJALNIK: kȓpljanju  
TOŽILNIK: kȓpljanje  
MESTNIK: pri kȓpljanju  
ORODNIK: s kȓpljanjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: kȓpljanji  
RODILNIK: kȓpljanj  
DAJALNIK: kȓpljanjema  
TOŽILNIK: kȓpljanji  
MESTNIK: pri kȓpljanjih  
ORODNIK: s kȓpljanjema  

množina  
IMENOVALNIK: kȓpljanja  
RODILNIK: kȓpljanj  
DAJALNIK: kȓpljanjem  
TOŽILNIK: kȓpljanja  
MESTNIK: pri kȓpljanjih  
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ORODNIK: s kȓpljanji  
  
IZVOR  
↑krpljati  
  

krvomóčnica krvomóčnice samostalnik ženskega spola  

[kərvomóčnica]  
POMEN  

1. dlakava rastlina z zvezdastimi cvetovi bele, 
rožnate, vijoličaste ali modre barve in deljenimi 
listi ali del te rastline; primerjaj lat. Geranium  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

krvomočnica cveti  
▪ Če začnejo krvomočnice nekoliko slabše cveteti, je 
ponavadi znak, da jih je priporočljivo nekoliko 
razredčiti oziroma razdeliti.  
▪ Krvomočnice so trajnice, ki so pri nas povsem 
prezimne in ne potrebujejo nikakršne zimske 

zaščite.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

cvet, list krvomočnice | eterično olje krvomočnice | 

rod, sorta krvomočnice  
▪ Rod krvomočnic sestavljajo številne vrste in sorte, 
ki dokaj hitro rastejo in jih lahko sadimo tudi v 
skupine, če želimo takojšnji učinek.  
▪ Če boste rano zaščitili z gazo, jo poškropite z 
dvema kapljicama olja krvomočnice, dvema 
kapljicama sivkinega olja in kapljico poprove mete.  

1.1. zdravilni pripravek iz te rastline  
▪ Pri oblivanju s potom in visokem tlaku priporočamo 
krvomočnico.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kərvomóčnica]  
IPA: [kəɾʋɔˈmoːʧniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: krvomóčnica  
RODILNIK: krvomóčnice  
DAJALNIK: krvomóčnici  
TOŽILNIK: krvomóčnico  
MESTNIK: pri krvomóčnici  
ORODNIK: s krvomóčnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: krvomóčnici  
RODILNIK: krvomóčnic  
DAJALNIK: krvomóčnicama  
TOŽILNIK: krvomóčnici  
MESTNIK: pri krvomóčnicah  
ORODNIK: s krvomóčnicama  

množina  
IMENOVALNIK: krvomóčnice  
RODILNIK: krvomóčnic  
DAJALNIK: krvomóčnicam  
TOŽILNIK: krvomóčnice  
MESTNIK: pri krvomóčnicah  

ORODNIK: s krvomóčnicami  
  
TONEMSKO  

[kərvom čnica]  
IPA: [kəɾʋɔmóːʧnìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: krvom čnica  
RODILNIK: krvom čnice  
DAJALNIK: krvom čnici  
TOŽILNIK: krvom čnico  
MESTNIK: pri krvom čnici  
ORODNIK: s krvom čnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: krvom čnici  
RODILNIK: krvom čnic  
DAJALNIK: krvom čnicama  
TOŽILNIK: krvom čnici  
MESTNIK: pri krvom čnicah  
ORODNIK: s krvom čnicama  

množina  
IMENOVALNIK: krvom čnice  
RODILNIK: krvom čnic  
DAJALNIK: krvom čnicam  
TOŽILNIK: krvom čnice  
MESTNIK: pri krvom čnicah  
ORODNIK: s krvom čnicami  

  
STALNE ZVEZE  
  
korenikasta krvomočnica  

iz botanike krvomočnica z daljšimi pestiči, neolistanim 
steblom in močnejšo koreniko; primerjaj lat. Geranium 
macrorrhizum  
▪ Korenikasta krvomočnica uspeva v gostih šopih na 

nerodovitnih suhih tleh in senčnih rastiščih.  
  
srebrna krvomočnica  

iz botanike krvomočnica s svetlo rožnatimi cvetovi in 
dlakavimi, srebrnkasto lesketajočimi se listi, ki 
raste v visokogorju; primerjaj lat. Geranium argenteum  
▪ Srebrna krvomočnica ali srebrni čapljevec je 

južnoalpska in severnoapeninska vrsta.  
  
travniška krvomočnica  

iz botanike večja krvomočnica z modro vijoličastimi 
cvetovi, ki raste na travnikih; primerjaj lat. Geranium 
pratense  
▪ Če travniški krvomočnici porežemo stebla z uvelimi 

cvetovi, po dobrem mesecu dni znova zacveti.  
  
IZVOR  
↑kri + ↑moč  
  

ksénon ksénona samostalnik moškega spola  

[ksénon]  
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POMEN  

1. težek žlahtni plin brez barve, vonja in okusa, 
kemijski element [Xe]  
⏵ priredna zveza  

ksenon in kripton, ksenon in neon  
▪ V vsakem od slikovnih elementov, ki sestavljajo 
zaslon, je žlahtni plin, argon, neon ali ksenon, ki pod 
vplivom električne napetosti preide v posebno 
agregatno stanje, ki mu pravimo plazma.  

▪▪▪   
▪ Pri ionskem pogonu atome ksenona z elektronskim 
obstreljevanjem ionizirajo, pospešijo v električnem 

polju in izstrelijo iz turbine.  
▪ Skozi ksenon je tekel tok, zaradi česar je plin 

oddajal svetlobo.  

2. kot pridevnik ki je v zvezi s ksenonom 1.  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + sam. beseda  

ksenon žaromet  
▪ V povezavi z opcijskimi ksenon žarometi ima 
avtomobil dnevne luči, ki delujejo s tehnologijo LED 

svetlobnih obročev.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ksénon]  
IPA: [ˈkseːnɔn]  
ednina  

IMENOVALNIK: ksénon  
RODILNIK: ksénona  
DAJALNIK: ksénonu  
TOŽILNIK: ksénon  
MESTNIK: pri ksénonu  
ORODNIK: s ksénonom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ksénona  
RODILNIK: ksénonov  
DAJALNIK: ksénonoma  
TOŽILNIK: ksénona  
MESTNIK: pri ksénonih  
ORODNIK: s ksénonoma  

množina  
IMENOVALNIK: ksénoni  
RODILNIK: ksénonov  
DAJALNIK: ksénonom  
TOŽILNIK: ksénone  
MESTNIK: pri ksénonih  
ORODNIK: s ksénoni  

  
TONEMSKO  

[ks non]  
IPA: [kséːn n]  
ednina  

IMENOVALNIK: ks non  
RODILNIK: ks nona  
DAJALNIK: ks nonu  
TOŽILNIK: ks non  

MESTNIK: pri ks nonu  
ORODNIK: s ks nonom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ks nona  
RODILNIK: ks nonov  
DAJALNIK: ks nonoma  
TOŽILNIK: ks nona  
MESTNIK: pri ks nonih  
ORODNIK: s ks nonoma  

množina  
IMENOVALNIK: ks noni  
RODILNIK: ks nonov  
DAJALNIK: ks nonom  
TOŽILNIK: ks none  
MESTNIK: pri ks nonih  
ORODNIK: s ks noni  

  
IZVOR  
prevzeto prek angl. xenon, frc. xénon, nem. Xenon 
iz nlat. xenon, iz gr. ksénos ‛tuj’  
  

kúkmak kúkmaka samostalnik moškega spola  

[kúkmak]  
POMEN  

1. iz biologije goba z navadno gladkim belim ali 
rjavkastim klobukom in trosovnico, ki z 
dozorevanjem temni; primerjaj lat. Agaricus  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Najbolj se obrestuje gojenje kukmakov, ki jih lahko 
gojimo v zaprtih prostorih, kjer bo pridelek večji, ali 
pa na prostem.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
▪ Gobe katere koli vrste pobiramo čim bolj mlade, 
vendar lahko šitake in kukmake pobiramo tudi 

kasneje, ko razprejo klobuke.  

1.1. ta goba kot hrana, jed  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

▪ Brez predhodnega prekuhavanja lahko 
zamrznemo jurčke, kukmake, turke, zimske 
panjevke in kostanjevke.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kúkmak]  
IPA: [ˈkuːkmak]  
ednina  

IMENOVALNIK: kúkmak  
RODILNIK: kúkmaka  
DAJALNIK: kúkmaku  
TOŽILNIK: kúkmak  
MESTNIK: pri kúkmaku  
ORODNIK: s kúkmakom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kúkmaka  
RODILNIK: kúkmakov  
DAJALNIK: kúkmakoma  
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TOŽILNIK: kúkmaka  
MESTNIK: pri kúkmakih  
ORODNIK: s kúkmakoma  

množina  
IMENOVALNIK: kúkmaki  
RODILNIK: kúkmakov  
DAJALNIK: kúkmakom  
TOŽILNIK: kúkmake  
MESTNIK: pri kúkmakih  
ORODNIK: s kúkmaki  

  
TONEMSKO  

[kȗkmak]  
IPA: [kúːkmàk]  
ednina  

IMENOVALNIK: kȗkmak  
RODILNIK: kȗkmaka  
DAJALNIK: kȗkmaku  
TOŽILNIK: kȗkmak  
MESTNIK: pri kȗkmaku  
ORODNIK: s kȗkmakom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kȗkmaka  
RODILNIK: kȗkmakov  
DAJALNIK: kȗkmakoma  
TOŽILNIK: kȗkmaka  
MESTNIK: pri kȗkmakih  
ORODNIK: s kȗkmakoma  

množina  
IMENOVALNIK: kȗkmaki  
RODILNIK: kȗkmakov  
DAJALNIK: kȗkmakom  
TOŽILNIK: kȗkmake  
MESTNIK: pri kȗkmakih  
ORODNIK: s kȗkmaki  

  
STALNE ZVEZE  
  
karbolni kukmak  

iz biologije neužiten kukmak z belim klobukom, 
trosovnico svetlo rožnate barve in neprijetnim 
vonjem; primerjaj lat. Agaricus xanthoderma  
▪ Užitne vrste rodu Agaricus so podobne karbolnemu 
kukmaku, vendar dišijo po mandljih in se počasneje 
obarvajo rumeno.  
▪ Vse nevarne mušnice imajo vseskozi bele lističe, 
strupena karbolni in ščitkani kukmak pa na odrgninah 
rumenita in imata odvraten vonj.  
  
poljski kukmak  

iz biologije večji užiten kukmak z belim ali 
rumenkastim klobukom in mesom, ki na prerezu 
porumeni; primerjaj lat. Agaricus arvensis  
▪ Poljski kukmak raste v skupinah, v nekakšnih 
kolobarjih, le izjemoma posamezno.  

▪ Ob koncu 17. stoletja so v podzemnih jamah v 
okolici Pariza začeli gojiti kukmake; velikanske kupe 
gnoja so premešali s prstjo, v kateri so travniški in 

poljski kukmaki rasli v naravi.  
  
travniški kukmak  

iz biologije užiten kukmak, ki raste zlasti na travnikih 
in pašnikih; primerjaj lat. Agaricus campestris  
▪ Travniški kukmak je idealen za pečenje na žaru in 
nadev.  
▪ Gobarji so lahko nabrali travniške kukmake, ki 
rastejo bolj na prostem.  
  
veličastni kukmak  

iz biologije užiten kukmak s svetlo rjavim luskastim 
klobukom in obročkom na daljšem betu; primerjaj lat. 
Agaricus augustus  
▪ Ker veličastnega kukmaka veliko ljudi ne pozna, ga 
velikokrat najdemo poteptanega.  
▪ Gobarji, ki poznajo veličastni kukmak, o njegovi 
uporabnosti govorijo zelo pohvalno, treba pa ga je 
seveda pravilno pripraviti.  
  
IZVOR  
prevzeto iz avstr. nem. Kugelmagen, Kuckenmucke, 
nejasnega izvora, morda iz lat. cucumago  
  

kulón kulóna; in coulomb samostalnik moškega spola  

[kulón]  
POMEN  

iz elektrotehnike, iz fizike izpeljana merska enota za 
izražanje električnega naboja, ki ustreza količini 
električnega naboja, ki ga v eni sekundi prenese 
tok enega ampera [C]  
▪ Če bi lahko zbrali skupaj 1,0 mola elektronov, bi bil 
skupni naboj teh delcev 96.350 kulonov (znan tudi 
kot Faradayev naboj).  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kulón]  
IPA: [kuˈloːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: kulón  
RODILNIK: kulóna  
DAJALNIK: kulónu  
TOŽILNIK: kulón  
MESTNIK: pri kulónu  
ORODNIK: s kulónom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kulóna  
RODILNIK: kulónov  
DAJALNIK: kulónoma  
TOŽILNIK: kulóna  
MESTNIK: pri kulónih  
ORODNIK: s kulónoma  
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množina  
IMENOVALNIK: kulóni  
RODILNIK: kulónov  
DAJALNIK: kulónom  
TOŽILNIK: kulóne  
MESTNIK: pri kulónih  
ORODNIK: s kulóni  

  
TONEMSKO  

[kul n]  
IPA: [kulóːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: kul n  
RODILNIK: kul na  
DAJALNIK: kul nu  
TOŽILNIK: kul n  
MESTNIK: pri kul nu  
ORODNIK: s kul nom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kul na  
RODILNIK: kul nov  
DAJALNIK: kul noma  
TOŽILNIK: kul na  
MESTNIK: pri kul nih  
ORODNIK: s kul noma  

množina  
IMENOVALNIK: kul ni  
RODILNIK: kul nov  
DAJALNIK: kul nom  
TOŽILNIK: kul ne  
MESTNIK: pri kul nih  
ORODNIK: s kul ni  

  
IZVOR  
↑coulomb  
  

kúskus kúskusa samostalnik moškega spola  

[kúskus]  
POMEN  

1. živilski izdelek iz grobo mlete pšenice durum v 
obliki drobnih kroglic  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

instantni kuskus | kuhan, ohlajen kuskus  
▪ Instantni kuskus lahko pripravimo že v nekaj 
minutah.  
▪ Kuhanemu in ohlajenemu kuskusu primešamo na 
kocke narezano zelenjavo.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
dodati, primešati kuskus | preliti kuskus | skuhati 
kuskus | stresti kuskus KAM  
▪ Kuskus prelijemo z vročo juho in pokrito pustimo 
10 minut, da se napne.  
▪ Kuskus stresemo v skledo in ga poparimo s slano 
vodo.  

▪▪▪   

▪ Ponev pokrijte in počakajte 10 minut, da se kuskus 
napne, nato ga z vilico razdrobite.  
▪ 30 g kuskusa skuhamo v 100 ml zelenjavne juhe.  

1.1. jed iz tega izdelka  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

zelenjavni kuskus  
▪ Na kupčke zelenjavnega kuskusa naložimo 
narezano mocarelo, jih zalijemo s prelivom, 

potresemo z naribanim parmezanom in ponudimo.  
▪ Ribji kuskus radi pripravljajo v Libiji, Mavretaniji 
in na Siciliji.  

⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  
kuskus z zelenjavo  
▪ V okolici Marakeša prisegajo na kuskus z omako 
iz sedmih vrst zelenjave, medtem ko je proti 
saharskemu jugu, kjer zelenjave ni na pretek, 
omaka temu primerno bolj preprosta.  

▪▪▪   
▪ Zelenjavo in začimbe, ki jih predlaga maroški 
recept za kuskus, lahko po svoje spremenimo.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[kúskus]  
IPA: [ˈkuːskus]  
ednina  

IMENOVALNIK: kúskus  
RODILNIK: kúskusa  
DAJALNIK: kúskusu  
TOŽILNIK: kúskus  
MESTNIK: pri kúskusu  
ORODNIK: s kúskusom  

dvojina  
IMENOVALNIK: kúskusa  
RODILNIK: kúskusov  
DAJALNIK: kúskusoma  
TOŽILNIK: kúskusa  
MESTNIK: pri kúskusih  
ORODNIK: s kúskusoma  

množina  
IMENOVALNIK: kúskusi  
RODILNIK: kúskusov  
DAJALNIK: kúskusom  
TOŽILNIK: kúskuse  
MESTNIK: pri kúskusih  
ORODNIK: s kúskusi  

  
TONEMSKO  

[kȗskus]  
IPA: [kúːskùs]  
ednina  

IMENOVALNIK: kȗskus  
RODILNIK: kȗskusa  
DAJALNIK: kȗskusu  
TOŽILNIK: kȗskus  
MESTNIK: pri kȗskusu  
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ORODNIK: s kȗskusom  
dvojina  

IMENOVALNIK: kȗskusa  
RODILNIK: kȗskusov  
DAJALNIK: kȗskusoma  
TOŽILNIK: kȗskusa  
MESTNIK: pri kȗskusih  
ORODNIK: s kȗskusoma  

množina  
IMENOVALNIK: kȗskusi  
RODILNIK: kȗskusov  
DAJALNIK: kȗskusom  
TOŽILNIK: kȗskuse  
MESTNIK: pri kȗskusih  
ORODNIK: s kȗskusi  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Couscous, angl. couscous in frc. 
couscous ter berber. kuskus iz arab. kuskus, iz 
kaskasa ‛drobiti’  
  

kV simbol  

POMEN  

1. simbol za enoto kilovolt  
▪ Med elektrodami je visoka napetost od 20 do 40 kV, 
ki ustvari močno elektrostatično polje.  

2. del pridevniške zloženke v obliki n-kV <-kilovoltni>  
▪ Strojnica je zidana stavba z dvema glavnima 
prostoroma, v katerih sta agregat z opremo za 

upravljanje in 20-kV stikališče.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑kilovolt  
  

kW simbol  

POMEN  

1. simbol za enoto kilovat  
▪ Za ogrevanje so izbrali peč s 3 kW moči in ločenim 

samodejnim krmiljenjem.  

2. del pridevniške zloženke v obliki n-kW <-kilovatni>  
▪ Glede na dobljene rezultate se je odločil za nakup 
lahkega 13-kW enosmernega elektromotorja in 
ustreznega krmilnika.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑kilovat  
  

kWh simbol  

POMEN  
simbol za enoto kilovatna ura  
▪ Sončna elektrarna z močjo 5 kW je v prvem 
poskusnem mesecu v 390 obratovalnih urah 

proizvedla 562 kWh električne energije.  

  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑kilovat + lat. hōra ‛ura’  
  

lavánda lavánde samostalnik ženskega spola  

[lavánda]  
POMEN  

1. knjižno pogovorno gojena ali divje rastoča zimzelena 
grmičasta rastlina s sivo vijoličastimi cvetovi v 
socvetjih in intenzivnim vonjem ali del te rastline; 

primerjaj lat. Lavandula  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

olje lavande | vonj lavande  
▪ Po enem letu se moč eteričnega olja lavande 
zmanjša.  
▪ Obiskovalci se bodo lahko sprehodili med 
stojnicami s starinami, domačimi istrskimi izdelki in 

sadikami lavande.  
▪▪▪   
▪ Lavanda je uporabna takoj, ko prvič zacveti.  

1.1. knjižno pogovorno pripravek iz te rastline  
▪ Rožmarin spodbuja rast las, obnavlja lasišče in 
deluje antiseptično, lavanda pa krepi lasni mešiček, 

obnavlja celice lasišča in lasišče umiri.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[lavánda]  
IPA: [laˈʋaːnda]  
ednina  

IMENOVALNIK: lavánda  
RODILNIK: lavánde  
DAJALNIK: lavándi  
TOŽILNIK: lavándo  
MESTNIK: pri lavándi  
ORODNIK: z lavándo  

dvojina  
IMENOVALNIK: lavándi  
RODILNIK: lavánd  
DAJALNIK: lavándama  
TOŽILNIK: lavándi  
MESTNIK: pri lavándah  
ORODNIK: z lavándama  

množina  
IMENOVALNIK: lavánde  
RODILNIK: lavánd  
DAJALNIK: lavándam  
TOŽILNIK: lavánde  
MESTNIK: pri lavándah  
ORODNIK: z lavándami  

  
TONEMSKO  

[lavȃnda]  
IPA: [laʋáːndà]  
ednina  
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IMENOVALNIK: lavȃnda  
RODILNIK: lavȃnde  
DAJALNIK: lavȃndi  
TOŽILNIK: lavȃndo  
MESTNIK: pri lavȃndi  
ORODNIK: z lavȃndo  

dvojina  
IMENOVALNIK: lavȃndi  
RODILNIK: lavȃnd  
DAJALNIK: lavȃndama  
TOŽILNIK: lavȃndi  
MESTNIK: pri lavȃndah  
ORODNIK: z lavȃndama  

množina  
IMENOVALNIK: lavȃnde  
RODILNIK: lavȃnd  
DAJALNIK: lavȃndam  
TOŽILNIK: lavȃnde  
MESTNIK: pri lavȃndah  
ORODNIK: z lavȃndami  

  
IZVOR  
prevzeto prek it. lavanda iz srlat. lavandula, pod 
vplivom lavare ‛prati’ ljudskoetimološko 
preoblikovano iz neke starejše besede, nejasnega 
izvora  
  

léming léminga samostalnik moškega spola  

[lémink léminga]  
POMEN  

iz zoologije hrčku podoben manjši glodalec, ki živi v 
severnih subpolarnih in polarnih krajih; primerjaj lat. 
Lemmus  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ V prizadevanju, da bi našli hrano, se lemingi 
podajo na množične selitve.  
▪ V ugodnih letih se lemingi začno pariti spomladi, 
ko zemljo še pokriva sneg.  

▪▪▪   
▪ Nihanje števila lemingov pogosto vpliva na nihanje 
števila njihovih plenilcev, zlasti sov in arktičnih lisic.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[lémink léminga]  
IPA: [ˈleːmiŋk ˈleːmiŋga]  
ednina  

IMENOVALNIK: léming  
RODILNIK: léminga  
DAJALNIK: lémingu  
TOŽILNIK: léminga  
MESTNIK: pri lémingu  
ORODNIK: z lémingom  

dvojina  
IMENOVALNIK: léminga  
RODILNIK: lémingov  

DAJALNIK: lémingoma  
TOŽILNIK: léminga  
MESTNIK: pri lémingih  
ORODNIK: z lémingoma  

množina  
IMENOVALNIK: lémingi  
RODILNIK: lémingov  
DAJALNIK: lémingom  
TOŽILNIK: léminge  
MESTNIK: pri lémingih  
ORODNIK: z lémingi  

  
TONEMSKO  

[l mink l minga]  
IPA: [léːmìŋk léːmìŋga]  
ednina  

IMENOVALNIK: l ming  
RODILNIK: l minga  
DAJALNIK: l mingu  
TOŽILNIK: l minga  
MESTNIK: pri l mingu  
ORODNIK: z l mingom  

dvojina  
IMENOVALNIK: l minga  
RODILNIK: l mingov  
DAJALNIK: l mingoma  
TOŽILNIK: l minga  
MESTNIK: pri l mingih  
ORODNIK: z l mingoma  

množina  
IMENOVALNIK: l mingi  
RODILNIK: l mingov  
DAJALNIK: l mingom  
TOŽILNIK: l minge  
MESTNIK: pri l mingih  
ORODNIK: z l mingi  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Lemming ali angl. lemming iz 
norv. ali dan. lemming; nejasnega izvora  
  

lemúr lemúrja tudi lemúra samostalnik moškega spola  

[lemúr]  
POMEN  

opici podobna žival z daljšim gobcem, dolgim 
telesom, oprijemalnimi okončinami in dolgim 
košatim repom, po izvoru z Madagaskarja; primerjaj 

lat. Lemuroidae  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

vrsta lemurjev  
▪ Ozemlje brani nekaj vodečih samic, med sabo pa 
se predstavniki lemurjev sporazumevajo z različnimi 

klici, s katerimi označujejo bližino plenilca.  
▪▪▪   
▪ V tropskem gozdu lahko srečamo lemurje, opicam 
sorodna bitja.  
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▪ Zbrani denar bodo namenili za zaščito lemurjev na 
Madagaskarju, ki so ogroženi zaradi uničevanja 
gozdov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[lemúr]  
IPA: [lɛˈmuːɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: lemúr  
RODILNIK: lemúrja  
DAJALNIK: lemúrju  
TOŽILNIK: lemúrja  
MESTNIK: pri lemúrju  
ORODNIK: z lemúrjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: lemúrja  
RODILNIK: lemúrjev  
DAJALNIK: lemúrjema  
TOŽILNIK: lemúrja  
MESTNIK: pri lemúrjih  
ORODNIK: z lemúrjema  

množina  
IMENOVALNIK: lemúrji  
RODILNIK: lemúrjev  
DAJALNIK: lemúrjem  
TOŽILNIK: lemúrje  
MESTNIK: pri lemúrjih  
ORODNIK: z lemúrji  

  
[lemúr]  
IPA: [lɛˈmuːɾ]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: lemúr  
RODILNIK: lemúra  
DAJALNIK: lemúru  
TOŽILNIK: lemúra  
MESTNIK: pri lemúru  
ORODNIK: z lemúrom  

dvojina  
IMENOVALNIK: lemúra  
RODILNIK: lemúrov  
DAJALNIK: lemúroma  
TOŽILNIK: lemúra  
MESTNIK: pri lemúrih  
ORODNIK: z lemúroma  

množina  
IMENOVALNIK: lemúri  
RODILNIK: lemúrov  
DAJALNIK: lemúrom  
TOŽILNIK: lemúre  
MESTNIK: pri lemúrih  
ORODNIK: z lemúri  

  
TONEMSKO  

[lemúr]  
IPA: [lɛmùːɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: lemúr  
RODILNIK: lemúrja  
DAJALNIK: lemúrju  
TOŽILNIK: lemúrja  
MESTNIK: pri lemúrju  
ORODNIK: z lemúrjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: lemúrja  
RODILNIK: lemúrjev tudi lemȗrjev  
DAJALNIK: lemúrjema  
TOŽILNIK: lemúrja  
MESTNIK: pri lemúrjih tudi pri lemȗrjih  
ORODNIK: z lemúrjema  

množina  
IMENOVALNIK: lemúrji  
RODILNIK: lemúrjev tudi lemȗrjev  
DAJALNIK: lemúrjem  
TOŽILNIK: lemúrje  
MESTNIK: pri lemúrjih tudi pri lemȗrjih  
ORODNIK: z lemúrji tudi z lemȗrji  

  
in [lemȗr]  
IPA: in [lɛmúːɾ]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: lemȗr  
RODILNIK: lemȗrja  
DAJALNIK: lemȗrju  
TOŽILNIK: lemȗrja  
MESTNIK: pri lemȗrju  
ORODNIK: z lemȗrjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: lemȗrja  
RODILNIK: lemȗrjev  
DAJALNIK: lemȗrjema  
TOŽILNIK: lemȗrja  
MESTNIK: pri lemȗrjih  
ORODNIK: z lemȗrjema  

množina  
IMENOVALNIK: lemȗrji  
RODILNIK: lemȗrjev  
DAJALNIK: lemȗrjem  
TOŽILNIK: lemȗrje  
MESTNIK: pri lemȗrjih  
ORODNIK: z lemȗrji  

  
[lemúr]  
IPA: [lɛmùːɾ]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: lemúr  
RODILNIK: lemúra  
DAJALNIK: lemúru  
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TOŽILNIK: lemúra  
MESTNIK: pri lemúru  
ORODNIK: z lemúrom  

dvojina  
IMENOVALNIK: lemúra  
RODILNIK: lemúrov tudi lemȗrov  
DAJALNIK: lemúroma  
TOŽILNIK: lemúra  
MESTNIK: pri lemúrih tudi pri lemȗrih  
ORODNIK: z lemúroma  

množina  
IMENOVALNIK: lemúri  
RODILNIK: lemúrov tudi lemȗrov  
DAJALNIK: lemúrom  
TOŽILNIK: lemúre  
MESTNIK: pri lemúrih tudi pri lemȗrih  
ORODNIK: z lemúri tudi z lemȗri  

  
in [lemȗr]  
IPA: in [lɛmúːɾ]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: lemȗr  
RODILNIK: lemȗra  
DAJALNIK: lemȗru  
TOŽILNIK: lemȗra  
MESTNIK: pri lemȗru  
ORODNIK: z lemȗrom  

dvojina  
IMENOVALNIK: lemȗra  
RODILNIK: lemȗrov  
DAJALNIK: lemȗroma  
TOŽILNIK: lemȗra  
MESTNIK: pri lemȗrih  
ORODNIK: z lemȗroma  

množina  
IMENOVALNIK: lemȗri  
RODILNIK: lemȗrov  
DAJALNIK: lemȗrom  
TOŽILNIK: lemȗre  
MESTNIK: pri lemȗrih  
ORODNIK: z lemȗri  

  
IZVOR  
prevzeto (prek nem. Lemur, angl. lemur) iz nlat. 
lemur iz lat. lemures ‛duše umrlih’  
  

lenívec lenívca samostalnik moškega spola  

[lenívəc]  
POMEN  

1. sesalec z manjšo glavo in dolgimi kremplji, ki 
se giblje zelo počasi, po izvoru iz Južne in 
Srednje Amerike; primerjaj lat. Bradypus, Choloepus  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Mladi lenivec se oprijema svoje matere, ko ta visi z 
drevesa.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
▪ Po drevju nad reko so se selile opice, v rogovili je 
počival lenivec.  

▪▪▪   
▪ Lenivci so veliki okrog 60 cm, njihovo telo pa 
prekriva gosta in groba dlaka svetlo rjave ali sive 
barve.  

2. ekspresivno len, počasen, neaktiven človek  
▪ Udobna viseča mreža v toplem popoldnevu bi se 

temu lenivcu zdela čudovita zamisel.  
▪ Lenivci so umetniki preživetja, saj se vsake zadeve 

lotijo zelo premišljeno in počasi.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[lenívəc]  
IPA: [lɛˈniːʋəʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: lenívec  
RODILNIK: lenívca  
DAJALNIK: lenívcu  
TOŽILNIK: lenívca  
MESTNIK: pri lenívcu  
ORODNIK: z lenívcem  

dvojina  
IMENOVALNIK: lenívca  
RODILNIK: lenívcev  
DAJALNIK: lenívcema  
TOŽILNIK: lenívca  
MESTNIK: pri lenívcih  
ORODNIK: z lenívcema  

množina  
IMENOVALNIK: lenívci  
RODILNIK: lenívcev  
DAJALNIK: lenívcem  
TOŽILNIK: lenívce  
MESTNIK: pri lenívcih  
ORODNIK: z lenívci  

  
TONEMSKO  

[lenȋvəc]  
IPA: [lɛníːʋ ʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: lenȋvec  
RODILNIK: lenȋvca  
DAJALNIK: lenȋvcu  
TOŽILNIK: lenȋvca  
MESTNIK: pri lenȋvcu  
ORODNIK: z lenȋvcem  

dvojina  
IMENOVALNIK: lenȋvca  
RODILNIK: lenȋvcev  
DAJALNIK: lenȋvcema  
TOŽILNIK: lenȋvca  
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MESTNIK: pri lenȋvcih  
ORODNIK: z lenȋvcema  

množina  
IMENOVALNIK: lenȋvci  
RODILNIK: lenȋvcev  
DAJALNIK: lenȋvcem  
TOŽILNIK: lenȋvce  
MESTNIK: pri lenȋvcih  
ORODNIK: z lenȋvci  

  
STALNE ZVEZE  
  
dvoprsti lenivec  

iz zoologije večji lenivec, ki ima na sprednjih 
okončinah dva kremplja; primerjaj lat. Choloepus  
▪ Poleg triprstih sta znani tudi dve vrsti dvoprstih 
lenivcev, ki imata na sprednjih okončinah le dva 
kremplja.  
  
orjaški lenivec  

iz zoologije velik izumrli talni lenivec; primerjaj lat. 
Megatheriidae  
▪ Do pred 10.000 leti, morda pa tudi še pozneje, je v 

Južni Ameriki živelo več vrst orjaških lenivcev.  
▪ S sistematičnim izkopavanjem so odkrili celotna 

okostja orjaških lenivcev.  
  
triprsti lenivec  

iz zoologije lenivec, ki ima na sprednjih okončinah tri 
kremplje; primerjaj lat. Bradypus tridactylus  
▪ Glava triprstega lenivca je kratka in okrogla, vrat pa 
izredno gibčen in dopušča obračanje glave v vseh 

smereh.  
  
IZVOR  
iz leniv iz ↑len  
  

leporéčenje leporéčenja samostalnik srednjega spola  

[leporéčenje]  
POMEN  

ekspresivno lepo, izbrano govorjenje, navadno 
vsebinsko prazno  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Odlikujejo jih skrbna analiza virov in jasne, dobro 
argumentirane teze, ki se ne zatekajo v odvečno 
leporečenje.  
▪ Pretirano leporečenje bo naletelo na odpor.  

▪▪▪   
▪ Navadno govori s pridihom pristne jeze in brez 
leporečenja.  
▪ Glavni vtis je, da gre za veliko leporečenja in malo 

dejanj.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[leporéčenje]  

IPA: [lɛpɔˈɾeːʧɛnjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: leporéčenje  
RODILNIK: leporéčenja  
DAJALNIK: leporéčenju  
TOŽILNIK: leporéčenje  
MESTNIK: pri leporéčenju  
ORODNIK: z leporéčenjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: leporéčenji  
RODILNIK: leporéčenj  
DAJALNIK: leporéčenjema  
TOŽILNIK: leporéčenji  
MESTNIK: pri leporéčenjih  
ORODNIK: z leporéčenjema  

množina  
IMENOVALNIK: leporéčenja  
RODILNIK: leporéčenj  
DAJALNIK: leporéčenjem  
TOŽILNIK: leporéčenja  
MESTNIK: pri leporéčenjih  
ORODNIK: z leporéčenji  

  
TONEMSKO  

[lepor čenje]  
IPA: [lɛpɔɾèːʧ njɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: lepor čenje  
RODILNIK: lepor čenja  
DAJALNIK: lepor čenju  
TOŽILNIK: lepor čenje  
MESTNIK: pri lepor čenju  
ORODNIK: z lepor čenjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: lepor čenji in lepor čenji  
RODILNIK: lepor čenj  
DAJALNIK: lepor čenjema in lepor čenjema  
TOŽILNIK: lepor čenji in lepor čenji  
MESTNIK: pri lepor čenjih  
ORODNIK: z lepor čenjema in z lepor čenjema  

množina  
IMENOVALNIK: lepor čenja  
RODILNIK: lepor čenj  
DAJALNIK: lepor čenjem  
TOŽILNIK: lepor čenja  
MESTNIK: pri lepor čenjih  
ORODNIK: z lepor čenji  

  
in [lepor čenje]  
IPA: in [lɛpɔɾéːʧ njɛ]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: lepor čenje  
RODILNIK: lepor čenja  
DAJALNIK: lepor čenju  
TOŽILNIK: lepor čenje  
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MESTNIK: pri lepor čenju  
ORODNIK: z lepor čenjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: lepor čenji  
RODILNIK: lepor čenj  
DAJALNIK: lepor čenjema  
TOŽILNIK: lepor čenji  
MESTNIK: pri lepor čenjih  
ORODNIK: z lepor čenjema  

množina  
IMENOVALNIK: lepor čenja  
RODILNIK: lepor čenj  
DAJALNIK: lepor čenjem  
TOŽILNIK: lepor čenja  
MESTNIK: pri lepor čenjih  
ORODNIK: z lepor čenji  

  
IZVOR  
↑leporečiti  
  

leporéčiti leporéčim nedovršni glagol  

[leporéčiti]  
POMEN  

ekspresivno lepo, izbrano govoriti, navadno vsebinsko 
prazno  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ Samo leporeči, noče konfliktov, noče 

odgovornosti.  
▪ Državnemu zboru je predlagal, naj bodo sklepi bolj 

konkretni in obvezujoči in naj vlada neha leporečiti.  
▪ Medtem ko najvišji predstavniki države leporečijo o 
varstvu narave in okolja, ogrožene živalske vrste še 

naprej izumirajo.  
▪▪▪   
▪ Niso znali leporečiti, so pa znali ukrepati.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[leporéčiti]  
IPA: [lɛpɔˈɾeːʧiti]  
NEDOLOČNIK: leporéčiti  
NAMENILNIK: leporéčit  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: leporéčim  
2. OSEBA: leporéčiš  
3. OSEBA: leporéči  

dvojina  
1. OSEBA: leporéčiva  
2. OSEBA: leporéčita  
3. OSEBA: leporéčita  

množina  
1. OSEBA: leporéčimo  
2. OSEBA: leporéčite  
3. OSEBA: leporéčijo  

velelnik  

ednina  
2. OSEBA: leporéči  

dvojina  
1. OSEBA: leporéčiva  
2. OSEBA: leporéčita  

množina  
1. OSEBA: leporéčimo  
2. OSEBA: leporéčite  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: leporéčil  
DVOJINA: leporéčila  
MNOŽINA: leporéčili  

ženski spol  
EDNINA: leporéčila  
DVOJINA: leporéčili  
MNOŽINA: leporéčile  

srednji spol  
EDNINA: leporéčilo  
DVOJINA: leporéčili  
MNOŽINA: leporéčila  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: leporéčen  
RODILNIK: leporéčenega  
DAJALNIK: leporéčenemu  
TOŽILNIK: leporéčen  

živo leporéčenega  
MESTNIK: pri leporéčenem  
ORODNIK: z leporéčenim  

dvojina  
IMENOVALNIK: leporéčena  
RODILNIK: leporéčenih  
DAJALNIK: leporéčenima  
TOŽILNIK: leporéčena  
MESTNIK: pri leporéčenih  
ORODNIK: z leporéčenima  

množina  
IMENOVALNIK: leporéčeni  
RODILNIK: leporéčenih  
DAJALNIK: leporéčenim  
TOŽILNIK: leporéčene  
MESTNIK: pri leporéčenih  
ORODNIK: z leporéčenimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: leporéčena  
RODILNIK: leporéčene  
DAJALNIK: leporéčeni  
TOŽILNIK: leporéčeno  
MESTNIK: pri leporéčeni  
ORODNIK: z leporéčeno  

dvojina  
IMENOVALNIK: leporéčeni  
RODILNIK: leporéčenih  
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DAJALNIK: leporéčenima  
TOŽILNIK: leporéčeni  
MESTNIK: pri leporéčenih  
ORODNIK: z leporéčenjima  

množina  
IMENOVALNIK: leporéčenje  
RODILNIK: leporéčenjih  
DAJALNIK: leporéčenjim  
TOŽILNIK: leporéčenje  
MESTNIK: pri leporéčenih  
ORODNIK: z leporéčenimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: leporéčeno  
RODILNIK: leporéčenega  
DAJALNIK: leporéčenemu  
TOŽILNIK: leporéčeno  
MESTNIK: pri leporéčenem  
ORODNIK: z leporéčenim  

dvojina  
IMENOVALNIK: leporéčeni  
RODILNIK: leporéčenih  
DAJALNIK: leporéčenima  
TOŽILNIK: leporéčeni  
MESTNIK: pri leporéčenih  
ORODNIK: z leporéčenima  

množina  
IMENOVALNIK: leporéčena  
RODILNIK: leporéčenih  
DAJALNIK: leporéčenim  
TOŽILNIK: leporéčena  
MESTNIK: pri leporéčenih  
ORODNIK: z leporéčenimi  

glagolnik  
ednina  

IMENOVALNIK: leporéčenje  
RODILNIK: leporéčenja  
DAJALNIK: leporéčenju  
TOŽILNIK: leporéčenje  
MESTNIK: pri leporéčenju  
ORODNIK: z leporéčenjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: leporéčenji  
RODILNIK: leporéčenj  
DAJALNIK: leporéčenjema  
TOŽILNIK: leporéčenji  
MESTNIK: pri leporéčenjih  
ORODNIK: z leporéčenjema  

množina  
IMENOVALNIK: leporéčenja  
RODILNIK: leporéčenj  
DAJALNIK: leporéčenjem  
TOŽILNIK: leporéčenja  
MESTNIK: pri leporéčenjih  
ORODNIK: z leporéčenji  

  

TONEMSKO  
[lepor čiti]  
IPA: [lɛpɔɾèːʧíti]  
NEDOLOČNIK: lepor čiti  
NAMENILNIK: lepor čit  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: lepor čim  
2. OSEBA: lepor čiš  
3. OSEBA: lepor či  

dvojina  
1. OSEBA: lepor čiva  
2. OSEBA: lepor čita  
3. OSEBA: lepor čita  

množina  
1. OSEBA: lepor čimo  
2. OSEBA: lepor čite  
3. OSEBA: lepor čijo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: lepor či  
dvojina  

1. OSEBA: lepor čiva  
2. OSEBA: lepor čita  

množina  
1. OSEBA: lepor čimo  
2. OSEBA: lepor čite  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: lepor čil  
DVOJINA: lepor čila  
MNOŽINA: lepor čili  

ženski spol  
EDNINA: lepor čila in lepor čila  
DVOJINA: lepor čili  
MNOŽINA: lepor čile  

srednji spol  
EDNINA: lepor čilo  
DVOJINA: lepor čili  
MNOŽINA: lepor čila  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: lepor čen  
RODILNIK: lepor čenega  
DAJALNIK: lepor čenemu  
TOŽILNIK: lepor čen  

živo lepor čenega  
MESTNIK: pri lepor čenem  
ORODNIK: z lepor čenim  

dvojina  
IMENOVALNIK: lepor čena  
RODILNIK: lepor čenih  
DAJALNIK: lepor čenima  
TOŽILNIK: lepor čena  
MESTNIK: pri lepor čenih  
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ORODNIK: z lepor čenima  
množina  

IMENOVALNIK: lepor čeni  
RODILNIK: lepor čenih  
DAJALNIK: lepor čenim  
TOŽILNIK: lepor čene  
MESTNIK: pri lepor čenih  
ORODNIK: z lepor čenimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: lepor čena  
RODILNIK: lepor čene  
DAJALNIK: lepor čeni  
TOŽILNIK: lepor čeno  
MESTNIK: pri lepor čeni  
ORODNIK: z lepor čeno  

dvojina  
IMENOVALNIK: lepor čeni  
RODILNIK: lepor čenih  
DAJALNIK: lepor čenima  
TOŽILNIK: lepor čeni  
MESTNIK: pri lepor čenih  
ORODNIK: z lepor čenima  

množina  
IMENOVALNIK: lepor čene  
RODILNIK: lepor čenih  
DAJALNIK: lepor čenim  
TOŽILNIK: lepor čene  
MESTNIK: pri lepor čenih  
ORODNIK: z lepor čenimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: lepor čeno  
RODILNIK: lepor čenega  
DAJALNIK: lepor čenemu  
TOŽILNIK: lepor čeno  
MESTNIK: pri lepor čenem  
ORODNIK: z lepor čenim  

dvojina  
IMENOVALNIK: lepor čeni  
RODILNIK: lepor čenih  
DAJALNIK: lepor čenima  
TOŽILNIK: lepor ečni  
MESTNIK: pri lepor čenih  
ORODNIK: z lepor čenima  

množina  
IMENOVALNIK: lepor čena  
RODILNIK: lepor čenih  
DAJALNIK: lepor čenim  
TOŽILNIK: lepor čena  
MESTNIK: pri lepor čenih  
ORODNIK: z lepor čenimi  

glagolnik  
ednina  

IMENOVALNIK: lepor čenje  
RODILNIK: lepor čenja  

DAJALNIK: lepor čenju  
TOŽILNIK: lepor čenje  
MESTNIK: pri lepor čenju  
ORODNIK: z lepor čenjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: lepor čenji in lepor čenji  
RODILNIK: lepor čenj  
DAJALNIK: lepor čenjema in lepor čenjema  
TOŽILNIK: lepor čenji in lepor čenji  
MESTNIK: pri lepor čenjih  
ORODNIK: z lepor čenjema in z lepor čenjema  

množina  
IMENOVALNIK: lepor čenja  
RODILNIK: lepor čenj  
DAJALNIK: lepor čenjem  
TOŽILNIK: lepor čenja  
MESTNIK: pri lepor čenjih  
ORODNIK: z lepor čenji  

  
in [lepor čiti]  
IPA: in [lɛpɔɾéːʧìti]  

in  
NEDOLOČNIK: lepor čiti  
NAMENILNIK: lepor čit  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: lepor čim  
2. OSEBA: lepor čiš  
3. OSEBA: lepor či  

dvojina  
1. OSEBA: lepor čiva  
2. OSEBA: lepor čita  
3. OSEBA: lepor čita  

množina  
1. OSEBA: lepor čimo  
2. OSEBA: lepor čite  
3. OSEBA: lepor čijo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: lepor či  
dvojina  

1. OSEBA: lepor čiva  
2. OSEBA: lepor čita  

množina  
1. OSEBA: lepor čimo  
2. OSEBA: lepor čite  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: lepor čil  
DVOJINA: lepor čila  
MNOŽINA: lepor čili  

ženski spol  
EDNINA: lepor čila  
DVOJINA: lepor čili  
MNOŽINA: lepor čile  

srednji spol  
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EDNINA: lepor čilo  
DVOJINA: lepor čili  
MNOŽINA: lepor čila  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: lepor čen  
RODILNIK: lepor čenega  
DAJALNIK: lepor čenemu  
TOŽILNIK: lepor čen  

živo lepor čenega  
MESTNIK: pri lepor čenem  
ORODNIK: z lepor čenim  

dvojina  
IMENOVALNIK: lepor čena  
RODILNIK: lepor čenih  
DAJALNIK: lepor čenima  
TOŽILNIK: lepor čena  
MESTNIK: pri lepor čenih  
ORODNIK: z lepor čenima  

množina  
IMENOVALNIK: lepor čeni  
RODILNIK: lepor čenih  
DAJALNIK: lepor čenim  
TOŽILNIK: lepor čene  
MESTNIK: pri lepor čenih  
ORODNIK: z lepor čenimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: lepor čena  
RODILNIK: lepor čene  
DAJALNIK: lepor čeni  
TOŽILNIK: lepor čeno  
MESTNIK: pri lepor čeni  
ORODNIK: z lepor čeno  

dvojina  
IMENOVALNIK: lepor čeni  
RODILNIK: lepor čenih  
DAJALNIK: lepor čenima  
TOŽILNIK: lepor čeni  
MESTNIK: pri lepor čenih  
ORODNIK: z lepor čenima  

množina  
IMENOVALNIK: lepor čene  
RODILNIK: lepor čenih  
DAJALNIK: lepor čenim  
TOŽILNIK: lepor čene  
MESTNIK: pri lepor čenih  
ORODNIK: z lepor čenimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: lepor čeno  
RODILNIK: lepor čenega  
DAJALNIK: lepor čenemu  
TOŽILNIK: lepor čeno  
MESTNIK: pri lepor čenem  

ORODNIK: z lepor čenim  
dvojina  

IMENOVALNIK: lepor čeni  
RODILNIK: lepor čenih  
DAJALNIK: lepor čenima  
TOŽILNIK: lepor čeni  
MESTNIK: pri lepor čenih  
ORODNIK: z lepor čenima  

množina  
IMENOVALNIK: lepor čena  
RODILNIK: lepor čenih  
DAJALNIK: lepor čenim  
TOŽILNIK: lepor čena  
MESTNIK: pri lepor čenih  
ORODNIK: z lepor čenimi  

glagolnik  
ednina  

IMENOVALNIK: lepor čenje  
RODILNIK: lepor čenja  
DAJALNIK: lepor čenju  
TOŽILNIK: lepor čenje  
MESTNIK: pri lepor čenju  
ORODNIK: z lepor čenjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: lepor čenji  
RODILNIK: lepor čenj  
DAJALNIK: lepor čenjema  
TOŽILNIK: lepor čenji  
MESTNIK: pri lepor čenjih  
ORODNIK: z lepor čenjema  

množina  
IMENOVALNIK: lepor čenja  
RODILNIK: lepor čenj  
DAJALNIK: lepor čenjem  
TOŽILNIK: lepor čenja  
MESTNIK: pri lepor čenjih  
ORODNIK: z lepor čenji  

  
IZVOR  
iz leporek iz ↑lep + ↑reči  
  

Li simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element litij  
▪ Alkohole lahko pretvorimo v soli tudi pri reakciji s 
kovinami, kot so Li, Na, K, Mg.  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Li, simbola za element ↑litij  
  

límburški límburška límburško pridevnik  

[límburški]  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  
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[límburški]  
IPA: [ˈliːmbuɾʃki]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: límburški  
RODILNIK: límburškega  
DAJALNIK: límburškemu  
TOŽILNIK: límburški  

živo límburškega  
MESTNIK: pri límburškem  
ORODNIK: z límburškim  

dvojina  
IMENOVALNIK: límburška  
RODILNIK: límburških  
DAJALNIK: límburškima  
TOŽILNIK: límburška  
MESTNIK: pri límburških  
ORODNIK: z límburškima  

množina  
IMENOVALNIK: límburški  
RODILNIK: límburških  
DAJALNIK: límburškim  
TOŽILNIK: límburške  
MESTNIK: pri límburških  
ORODNIK: z límburškimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: límburška  
RODILNIK: límburške  
DAJALNIK: límburški  
TOŽILNIK: límburško  
MESTNIK: pri límburški  
ORODNIK: z límburško  

dvojina  
IMENOVALNIK: límburški  
RODILNIK: límburških  
DAJALNIK: límburškima  
TOŽILNIK: límburški  
MESTNIK: pri límburških  
ORODNIK: z límburškima  

množina  
IMENOVALNIK: límburške  
RODILNIK: límburških  
DAJALNIK: límburškim  
TOŽILNIK: límburške  
MESTNIK: pri límburških  
ORODNIK: z límburškimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: límburško  
RODILNIK: límburškega  
DAJALNIK: límburškemu  
TOŽILNIK: límburško  
MESTNIK: pri límburškem  
ORODNIK: z límburškim  

dvojina  
IMENOVALNIK: límburški  
RODILNIK: límburških  
DAJALNIK: límburškima  
TOŽILNIK: límburški  
MESTNIK: pri límburških  
ORODNIK: z límburškima  

množina  
IMENOVALNIK: límburška  
RODILNIK: límburških  
DAJALNIK: límburškim  
TOŽILNIK: límburška  
MESTNIK: pri límburških  
ORODNIK: z límburškimi  

  
TONEMSKO  

[lȋmburški]  
IPA: [líːmbùɾʃki]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: lȋmburški  
RODILNIK: lȋmburškega  
DAJALNIK: lȋmburškemu  
TOŽILNIK: lȋmburški  

živo lȋmburškega  
MESTNIK: pri lȋmburškem  
ORODNIK: z lȋmburškim  

dvojina  
IMENOVALNIK: lȋmburška  
RODILNIK: lȋmburških  
DAJALNIK: lȋmburškima  
TOŽILNIK: lȋmburška  
MESTNIK: pri lȋmburških  
ORODNIK: z lȋmburškima  

množina  
IMENOVALNIK: lȋmburški  
RODILNIK: lȋmburških  
DAJALNIK: lȋmburškim  
TOŽILNIK: lȋmburške  
MESTNIK: pri lȋmburških  
ORODNIK: z lȋmburškimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: lȋmburška  
RODILNIK: lȋmburške  
DAJALNIK: lȋmburški  
TOŽILNIK: lȋmburško  
MESTNIK: pri lȋmburški  
ORODNIK: z lȋmburško  

dvojina  
IMENOVALNIK: lȋmburški  
RODILNIK: lȋmburških  
DAJALNIK: lȋmburškima  
TOŽILNIK: lȋmburški  
MESTNIK: pri lȋmburških  
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ORODNIK: z lȋmburškima  
množina  

IMENOVALNIK: lȋmburške  
RODILNIK: lȋmburških  
DAJALNIK: lȋmburškim  
TOŽILNIK: lȋmburške  
MESTNIK: pri lȋmburških  
ORODNIK: z lȋmburškimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: lȋmburško  
RODILNIK: lȋmburškega  
DAJALNIK: lȋmburškemu  
TOŽILNIK: lȋmburško  
MESTNIK: pri lȋmburškem  
ORODNIK: z lȋmburškim  

dvojina  
IMENOVALNIK: lȋmburški  
RODILNIK: lȋmburških  
DAJALNIK: lȋmburškima  
TOŽILNIK: lȋmburški  
MESTNIK: pri lȋmburških  
ORODNIK: z lȋmburškima  

množina  
IMENOVALNIK: lȋmburška  
RODILNIK: lȋmburških  
DAJALNIK: lȋmburškim  
TOŽILNIK: lȋmburška  
MESTNIK: pri lȋmburških  
ORODNIK: z lȋmburškimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
limburški sir  

mehki sir iz kravjega mleka z rdečkasto plastjo 
na površini hlebca, po izvoru iz Belgije  
▪ Limburški sir, romadur, reblošon in kvarglji so mehki 
siri, ki zorijo pod rdečo mažo.  
▪ Kupil je zrel limburški sir.  
  
IZVOR  
prevzeto (prek nem. Limburger (Käse), angl. 
Limburger (cheese) ‛limburški (sir)’) iz frc. 
limbourg, po starejšem imenu belgijske province 
Liège  
  

liméta liméte samostalnik ženskega spola  

[liméta]  
POMEN  

1. sadno drevo z limoni podobnimi zelenimi 
plodovi; primerjaj lat. Citrus × aurantifolia  
▪ Limone in limete so citrusi, ki so v sorodstvu, vendar 
se tudi razlikujejo.  
▪ Listke limete lahko nadomestite z lovorovim listom.  

1.1. plod te rastline, zlasti kot hrana, jed  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
krhelj, rezina limete | sok limete  
▪ Najhitreje boste pijačo okrasili z rezino limete, 
limone ali pomaranče.  
▪ Pred spanjem si privoščite sveže iztisnjen sok 

limete.  
▪ Peneče kopeli vsebujejo olja limete, sladke 

pomaranče ali sivke.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Zelene limete so bolj aromatične od limon.  
▪ Rožnata ima svoji komplementarni barvi: rumeno 
zeleno in pa takšno, kot je barva zrelih limet.  

⏵ priredna zveza  
limeta in limona  
▪ Limete in limone bodo dale več soka, če jih 
prerežemo po dolgem, namesto povprek.  

▪▪▪   
▪ Limete nimajo pešk in vsebujejo več soka kot 
limone.  

1.2. barva, odtenek barve tega plodu  
▪ Veliko hotelskih sob je pobeljenih v svetlih barvah 
(odtenek breskve ali limete).  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[liméta]  
IPA: [liˈmeːta]  
ednina  

IMENOVALNIK: liméta  
RODILNIK: liméte  
DAJALNIK: liméti  
TOŽILNIK: liméto  
MESTNIK: pri liméti  
ORODNIK: z liméto  

dvojina  
IMENOVALNIK: liméti  
RODILNIK: limét  
DAJALNIK: limétama  
TOŽILNIK: liméti  
MESTNIK: pri limétah  
ORODNIK: z limétama  

množina  
IMENOVALNIK: liméte  
RODILNIK: limét  
DAJALNIK: limétam  
TOŽILNIK: liméte  
MESTNIK: pri limétah  
ORODNIK: z limétami  

  
TONEMSKO  

[lim ta]  
IPA: [liméːtà]  
ednina  

IMENOVALNIK: lim ta  
RODILNIK: lim te  
DAJALNIK: lim ti  
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TOŽILNIK: lim to  
MESTNIK: pri lim ti  
ORODNIK: z lim to  

dvojina  
IMENOVALNIK: lim ti  
RODILNIK: lim t  
DAJALNIK: lim tama  
TOŽILNIK: lim ti  
MESTNIK: pri lim tah  
ORODNIK: z lim tama  

množina  
IMENOVALNIK: lim te  
RODILNIK: lim t  
DAJALNIK: lim tam  
TOŽILNIK: lim te  
MESTNIK: pri lim tah  
ORODNIK: z lim tami  

  
IZVOR  
prevzeto iz it. limetta, prvotno manjšalnica od lima, 
prevzeto prek špan. iz arab. līmah k ↑limona  
  

lítij lítija samostalnik moškega spola  

[líti]  
POMEN  

mehka, na zraku in v vodi neobstojna najlažja 
kovina srebrno bele barve, kemijski element [Li]  
▪ Litij, natrij in kalij so mehke kovine, ki reagirajo z 
vodo, pri tem pa nastanejo alkalne raztopine.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[líti]  
IPA: [ˈliːti]  
ednina  

IMENOVALNIK: lítij  
RODILNIK: lítija  
DAJALNIK: lítiju  
TOŽILNIK: lítij  
MESTNIK: pri lítiju  
ORODNIK: z lítijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: lítija  
RODILNIK: lítijev  
DAJALNIK: lítijema  
TOŽILNIK: lítija  
MESTNIK: pri lítijih  
ORODNIK: z lítijema  

množina  
IMENOVALNIK: lítiji  
RODILNIK: lítijev  
DAJALNIK: lítijem  
TOŽILNIK: lítije  
MESTNIK: pri lítijih  
ORODNIK: z lítiji  

  

TONEMSKO  
[líti]  
IPA: [lìːtí]  
ednina  

IMENOVALNIK: lítij  
RODILNIK: lítija  
DAJALNIK: lítiju  
TOŽILNIK: lítij  
MESTNIK: pri lítiju  
ORODNIK: z lítijem  

dvojina  
IMENOVALNIK: lítija  
RODILNIK: lítijev tudi lȋtijev  
DAJALNIK: lítijema  
TOŽILNIK: lítija  
MESTNIK: pri lítijih tudi pri lȋtijih  
ORODNIK: z lítijema  

množina  
IMENOVALNIK: lítiji  
RODILNIK: lítijev tudi lȋtijev  
DAJALNIK: lítijem  
TOŽILNIK: lítije  
MESTNIK: pri lítijih tudi pri lȋtijih  
ORODNIK: z lítiji tudi z lȋtiji  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Lithium, angl., frc. lithium iz 
nlat. lithium, iz gr. líthos ‛kamen’  
  

lm simbol  

POMEN  
simbol za enoto lumen  
▪ Skupna moč 15 svetil oz. 30 sijalk je 1740 W, skupni 
svetlobni tok pa je 150.000 lm.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑lumen  
  

lokárda lokárde samostalnik ženskega spola  

[lokárda]  
POMEN  

1. večja riba s temnejšim progastim hrbtom in 
modrimi lisami po srebrnkastih bokih, ki živi na 
odprtem morju; primerjaj lat. Scomber Japonicus; SIN.: iz 

zoologije plavica  
▪ Med jatami sardel se je pojavilo več skuš in lokard.  
▪ Pravi športni ribič se odpravi na morje opremljen z 
najrazličnejšim ribiškim priborom in lahko lovi majhne 

lokarde ali poltonske mečarice.  

1.1. ta riba kot hrana, jed  
▪ S prijatelji smo pekli lokarde.  
▪ Leteče ribe so imele mehko, nežno, rožnato belo 
meso. Meso lokard je bilo čvrstejše in močnejšega 
okusa.  
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IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[lokárda]  
IPA: [lɔˈkaːɾda]  
ednina  

IMENOVALNIK: lokárda  
RODILNIK: lokárde  
DAJALNIK: lokárdi  
TOŽILNIK: lokárdo  
MESTNIK: pri lokárdi  
ORODNIK: z lokárdo  

dvojina  
IMENOVALNIK: lokárdi  
RODILNIK: lokárd  
DAJALNIK: lokárdama  
TOŽILNIK: lokárdi  
MESTNIK: pri lokárdah  
ORODNIK: z lokárdama  

množina  
IMENOVALNIK: lokárde  
RODILNIK: lokárd  
DAJALNIK: lokárdam  
TOŽILNIK: lokárde  
MESTNIK: pri lokárdah  
ORODNIK: z lokárdami  

  
TONEMSKO  

[lokȃrda]  
IPA: [lɔkáːɾdà]  
ednina  

IMENOVALNIK: lokȃrda  
RODILNIK: lokȃrde  
DAJALNIK: lokȃrdi  
TOŽILNIK: lokȃrdo  
MESTNIK: pri lokȃrdi  
ORODNIK: z lokȃrdo  

dvojina  
IMENOVALNIK: lokȃrdi  
RODILNIK: lokȃrd  
DAJALNIK: lokȃrdama  
TOŽILNIK: lokȃrdi  
MESTNIK: pri lokȃrdah  
ORODNIK: z lokȃrdama  

množina  
IMENOVALNIK: lokȃrde  
RODILNIK: lokȃrd  
DAJALNIK: lokȃrdam  
TOŽILNIK: lokȃrde  
MESTNIK: pri lokȃrdah  
ORODNIK: z lokȃrdami  

  
STALNE ZVEZE  
  
zlata lokarda  

iz zoologije večja riba zlato rumene barve z modro 
zelenim hrbtom, večjo glavo in hrbtno plavutjo 
po celi dolžini telesa; primerjaj lat. Coryphaena hippurus  
▪ Zlato lokardo včasih zamenjujejo z delfini.  
▪ Kadar naletimo na jato, ki lovi hrano, zlata lokarda 
zagrabi za naravno ali umetno vabo takoj zatem, ko 
vabo vržemo v morje.  
  
IZVOR  
prevzeto prek hrv. lòkārda in neke neznane roman. 
oblike iz lat. lacerta, prvotno ‛kuščar’  
  

lúks lúksa; in lux samostalnik moškega spola  

[lúks]  
POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje 
osvetljenosti, ki ustreza enemu lumnu 
svetlobnega toka na kvadratni meter površine 

[lx]  
▪ Večina sobnih rastlin potrebuje med 800 in 
1000 luksov svetlobe, nekatere pa so navajene na 
zelo svetlo okolje in potrebujejo celo od 1500 do 
2000 luksov.  
▪ Dva metra nad mizo so nameščene luči, ki 
zagotavljajo osvetljenost 1000 luksov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[lúks]  
IPA: [ˈluːks]  
ednina  

IMENOVALNIK: lúks  
RODILNIK: lúksa  
DAJALNIK: lúksu  
TOŽILNIK: lúks  
MESTNIK: pri lúksu  
ORODNIK: z lúksom  

dvojina  
IMENOVALNIK: lúksa  
RODILNIK: lúksov  
DAJALNIK: lúksoma  
TOŽILNIK: lúksa  
MESTNIK: pri lúksih  
ORODNIK: z lúksoma  

množina  
IMENOVALNIK: lúksi  
RODILNIK: lúksov  
DAJALNIK: lúksom  
TOŽILNIK: lúkse  
MESTNIK: pri lúksih  
ORODNIK: z lúksi  

  
TONEMSKO  

[lȗks]  
IPA: [lúːks]  
ednina  
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IMENOVALNIK: lȗks  
RODILNIK: lȗksa  
DAJALNIK: lȗksu  
TOŽILNIK: lȗks  
MESTNIK: pri lȗksu  
ORODNIK: z lȗksom  

dvojina  
IMENOVALNIK: lȗksa  
RODILNIK: lȗksov  
DAJALNIK: lȗksoma  
TOŽILNIK: lȗksa  
MESTNIK: pri lȗksih  
ORODNIK: z lȗksoma  

množina  
IMENOVALNIK: lȗksi  
RODILNIK: lȗksov  
DAJALNIK: lȗksom  
TOŽILNIK: lȗkse  
MESTNIK: pri lȗksih  
ORODNIK: z lȗksi  

  
IZVOR  
↑lux  
  

lúmen lúmna samostalnik moškega spola  

[lúmən]  
POMEN  

1. iz fizike izpeljana merska enota za izražanje 
svetlobnega toka, ki ustreza svetlobnemu toku, ki 
ga svetilo s svetilnostjo ene kandele oddaja v 
prostorski kot velikosti enega steradiana [lm]  
▪ Svetilka oddaja 500 lumnov svetlobnega toka, ki ga 
lahko tri baterije vzdržujejo kar 50 minut.  
▪ Sveča v povprečju oddaja 40 vatov toplote in 

13 lumnov svetlobe.  

2. iz biologije, iz medicine prostor v notranjosti 
cevastega, votlega organa  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

lumen črevesja, žile  
▪ Ko maščoba prispe v lumen tankega črevesja, jo 
tam že čakajo encimi trebušne slinavke, ki jo 

razgradijo na manjše enote.  
▪▪▪   
▪ Ključni dogodek vseh srčno-žilnih bolezni je razvoj 
ishemične poškodbe tkiva, ki nastane kot posledica 
delne ali popolne zapore žilnega lumna s krvnim 

strdkom.  

3. ekspresivno kdor izstopa zaradi svoje izjemnosti, 
nadarjenosti  
▪ Govoriš z univerzitetnim profesorjem, ki je v svoji 

stroki svetovni lumen.  
▪ V smislu duhovne moči ne velja za ne vem kakšnega 
lumna!  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  

JAKOSTNO  
[lúmən]  
IPA: [ˈluːmən]  
ednina  

IMENOVALNIK: lúmen  
RODILNIK: lúmna  
DAJALNIK: lúmnu  
TOŽILNIK: neživo lúmen  

živo lúmna  
MESTNIK: pri lúmnu  
ORODNIK: z lúmnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: lúmna  
RODILNIK: lúmnov  
DAJALNIK: lúmnoma  
TOŽILNIK: lúmna  
MESTNIK: pri lúmnih  
ORODNIK: z lúmnoma  

množina  
IMENOVALNIK: lúmni  
RODILNIK: lúmnov  
DAJALNIK: lúmnom  
TOŽILNIK: lúmne  
MESTNIK: pri lúmnih  
ORODNIK: z lúmni  

  
TONEMSKO  

[lúmən]  
IPA: [lùːm n]  
ednina  

IMENOVALNIK: lúmen  
RODILNIK: lúmna  
DAJALNIK: lúmnu  
TOŽILNIK: neživo lúmen  

živo lúmna  
MESTNIK: pri lúmnu  
ORODNIK: z lúmnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: lúmna  
RODILNIK: lúmnov tudi lȗmnov  
DAJALNIK: lúmnoma  
TOŽILNIK: lúmna  
MESTNIK: pri lúmnih tudi pri lȗmnih  
ORODNIK: z lúmnoma  

množina  
IMENOVALNIK: lúmni  
RODILNIK: lúmnov tudi lȗmnov  
DAJALNIK: lúmnom  
TOŽILNIK: lúmne  
MESTNIK: pri lúmnih tudi pri lȗmnih  
ORODNIK: z lúmni tudi z lȗmni  

  
STALNE ZVEZE  
  
ANSI lumen; tudi ANSI-lumen  
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nestandardna merska enota za merjenje 
svetlobnega toka, ki ga oddaja svetlobni 
projektor  
▪ Deklarirani svetlobni tok naprave je 1200 ANSI 
lumnov, kar zadostuje tudi za prostore, ki so nekoliko 

manj zatemnjeni.  
  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Lumen, angl., frc. lumen, iz lat. 
lūmen ‛luč, svetloba’  
  

lúštrek lúštreka samostalnik moškega spola  

[lúštrek]  
POMEN  

1. rastlina z votlim steblom, pernato deljenimi 
listi in zeleno rumenimi cvetovi v kobulastih 
socvetjih; primerjaj lat. Levisticum officinale  
▪ Med najbolj pogosta večletna zelišča na domačem 
vrtu prištevamo meliso, meto, žajbelj, timijan, luštrek 
in pehtran.  
▪ Večina zelišč uspeva na soncu, na bolj senčnih delih 
pa uspevajo na primer luštrek, melisa, peteršilj in 
vrtna kreša.  

1.1. listi te rastline kot začimba  
▪ Ko je juha kuhana, jo precedimo, dodamo rezance 
ter potresemo s sesekljanim peteršiljem, luštrekom 
ali drobnjakom.  
▪ Dodamo paradižnik, nasekljan luštrek in zeleno, 
začinimo po okusu in prevremo.  

1.2. zdravilni pripravek iz te rastline  
▪ Luštrek pospešuje izločanje vode iz telesa in 
izboljšuje prebavo.  
▪ Luštrek priporočamo pri revmatičnih težavah, 
čezmernem potenju in težavah s spahovanjem in 
zgago.  

1.3. žganje, v katerem je namočena ta rastlina  
▪ Žganjeljubi se bodo težko odtrgali od pladnja z 
luštrekom, sadjevcem in borovničevcem.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[lúštrek]  
IPA: [ˈluːʃtɾɛk]  
ednina  

IMENOVALNIK: lúštrek  
RODILNIK: lúštreka  
DAJALNIK: lúštreku  
TOŽILNIK: lúštrek  
MESTNIK: pri lúštreku  
ORODNIK: z lúštrekom  

dvojina  
IMENOVALNIK: lúštreka  
RODILNIK: lúštrekov  
DAJALNIK: lúštrekoma  
TOŽILNIK: lúštreka  
MESTNIK: pri lúštrekih  

ORODNIK: z lúštrekoma  
množina  

IMENOVALNIK: lúštreki  
RODILNIK: lúštrekov  
DAJALNIK: lúštrekom  
TOŽILNIK: lúštreke  
MESTNIK: pri lúštrekih  
ORODNIK: z lúštreki  

  
TONEMSKO  

[lȗštrek]  
IPA: [lúːʃtɾ k]  
ednina  

IMENOVALNIK: lȗštrek  
RODILNIK: lȗštreka  
DAJALNIK: lȗštreku  
TOŽILNIK: lȗštrek  
MESTNIK: pri lȗštreku  
ORODNIK: z lȗštrekom  

dvojina  
IMENOVALNIK: lȗštreka  
RODILNIK: lȗštrekov  
DAJALNIK: lȗštrekoma  
TOŽILNIK: lȗštreka  
MESTNIK: pri lȗštrekih  
ORODNIK: z lȗštrekoma  

množina  
IMENOVALNIK: lȗštreki  
RODILNIK: lȗštrekov  
DAJALNIK: lȗštrekom  
TOŽILNIK: lȗštreke  
MESTNIK: pri lȗštrekih  
ORODNIK: z lȗštreki  

  
IZVOR  
prevzeto prek srvnem. lustecke iz vulglat. levisticum 
< lat. ligusticum, prvotno ‛ligurski’  
  

lux luxa; in lúks samostalnik moškega spola  

[lúks]  
POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje 
osvetljenosti, ki ustreza enemu lumnu 
svetlobnega toka na kvadratni meter površine 

[lx]  
▪ Da lahko razpoznamo poteze človeškega obraza, 
mora biti svetlost okoli 1 cd/m2. Za to svetlost 
potrebujemo vertikalno osvetljenost vsaj 10 luxov ali 
horizontalno osvetljenost vsaj 20 luxov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[lúks]  
IPA: [ˈluːks]  
ednina  

IMENOVALNIK: lux [lúks]  
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RODILNIK: luxa [lúksa]  
DAJALNIK: luxu [lúksu]  
TOŽILNIK: lux [lúks]  
MESTNIK: pri luxu [pri lúksu]  
ORODNIK: z luxom [z lúksom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: luxa [lúksa]  
RODILNIK: luxov [lúkso ]  
DAJALNIK: luxoma [lúksoma]  
TOŽILNIK: luxa [lúksa]  
MESTNIK: pri luxih [pri lúksih]  
ORODNIK: z luxoma [z lúksoma]  

množina  
IMENOVALNIK: luxi [lúksi]  
RODILNIK: luxov [lúkso ]  
DAJALNIK: luxom [lúksom]  
TOŽILNIK: luxe [lúkse]  
MESTNIK: pri luxih [pri lúksih]  
ORODNIK: z luxi [z lúksi]  

  
TONEMSKO  

[lȗks]  
IPA: [lúːks]  
ednina  

IMENOVALNIK: lux [lȗks]  
RODILNIK: luxa [lȗksa]  
DAJALNIK: luxu [lȗksu]  
TOŽILNIK: lux [lȗks]  
MESTNIK: pri luxu [pri lȗksu]  
ORODNIK: z luxom [z lȗksom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: luxa [lȗksa]  
RODILNIK: luxov [lȗkso ]  
DAJALNIK: luxoma [lȗksoma]  
TOŽILNIK: luxa [lȗksa]  
MESTNIK: pri luxih [pri lȗksih]  
ORODNIK: z luxoma [z lȗksoma]  

množina  
IMENOVALNIK: luxi [lȗksi]  
RODILNIK: luxov [lȗkso ]  
DAJALNIK: luxom [lȗksom]  
TOŽILNIK: luxe [lȗkse]  
MESTNIK: pri luxih [pri lȗksih]  
ORODNIK: z luxi [z lȗksi]  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Lux, angl., frc. lux, iz lat. lux ‛luč’  
  

lx simbol  

POMEN  
simbol za enoto luks, lux  
▪ Za učinkovito delo v pisarni potrebujemo 500 lx, 
medtem ko poleti zunaj sončna svetloba doseže do 
100.000 lx na soncu in do 10.000 lx v senci.  
  
IZVOR  

prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑luks  
  

makák makáka samostalnik moškega spola  

[makák]  
POMEN  

srednje velika rjavkasta ali rumenkasta opica z 
dolgim gobcem, ki živi v krdelu, po izvoru iz Azije 
ali Afrike; primerjaj lat. Macaca  
▪ Makaki popolnoma odrastejo v starosti od štirih do 
petih let, samica pa skoti enega samega mladiča, ki 
se je sprva tesno oprijema, vendar kmalu postane 
samostojen.  
▪ V mestu prebiva okrog 2.000 makakov, kar vsako 
leto privabi na tisoče radovednežev, ki si želijo male 
opice ogledati v njihovem naravnem okolju.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[makák]  
IPA: [maˈkaːk]  
ednina  

IMENOVALNIK: makák  
RODILNIK: makáka  
DAJALNIK: makáku  
TOŽILNIK: makáka  
MESTNIK: pri makáku  
ORODNIK: z makákom  

dvojina  
IMENOVALNIK: makáka  
RODILNIK: makákov  
DAJALNIK: makákoma  
TOŽILNIK: makáka  
MESTNIK: pri makákih  
ORODNIK: z makákoma  

množina  
IMENOVALNIK: makáki  
RODILNIK: makákov  
DAJALNIK: makákom  
TOŽILNIK: makáke  
MESTNIK: pri makákih  
ORODNIK: z makáki  

  
TONEMSKO  

[makȃk]  
IPA: [makáːk]  
ednina  

IMENOVALNIK: makȃk  
RODILNIK: makȃka  
DAJALNIK: makȃku  
TOŽILNIK: makȃka  
MESTNIK: pri makȃku  
ORODNIK: z makȃkom  

dvojina  
IMENOVALNIK: makȃka  
RODILNIK: makȃkov  
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DAJALNIK: makȃkoma  
TOŽILNIK: makȃka  
MESTNIK: pri makȃkih  
ORODNIK: z makȃkoma  

množina  
IMENOVALNIK: makȃki  
RODILNIK: makȃkov  
DAJALNIK: makȃkom  
TOŽILNIK: makȃke  
MESTNIK: pri makȃkih  
ORODNIK: z makȃki  

  
STALNE ZVEZE  
  
japonski makak  

iz zoologije brezrepi makak z gosto sivkasto rjavo 
dlako in rdečkastim obrazom, po izvoru iz 
Japonske; primerjaj lat. Macaca fuscata  
▪ Včasih se lahko naučeni vedenjski vzorci prenašajo 
iz roda v rod. Tak primer je pranje hrane, ki so ga v 
novejšem času opazili pri japonskih makakih.  
  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Makak, angl., frc. macaque in 
port. macaco ‛opica’ iz kikon. makaku  
  

mangán mangána samostalnik moškega spola  

[mangán]  
POMEN  

trda, krhka kovina srebrno sive barve, kemijski 
element [Mn]  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

količina, vsebnost mangana | pomanjkanje mangana  
▪ Bučna semena vsebujejo pomembne količine 

mangana, magnezija in fosforja.  
▪ Pomanjkanje mangana se kaže v slabši presnovi, 
posebno ogljikovih hidratov, v zastoju rasti in 
telesnega razvoja in nepravilno razvitih kosteh.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
vsebovati mangan  
▪ Jagode vsebujejo tudi mangan, ki pospešuje 

presnavljanje in krepi živčevje.  
⏵ priredna zveza  

mangan in baker, mangan in cink, mangan in 
železo  
▪ V grozdju se nahajajo pomembni minerali: kalcij, 
fosfor, magnezij, železo, selen, baker, mangan in 
cink.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[mangán]  
IPA: [maŋˈgaːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: mangán  
RODILNIK: mangána  

DAJALNIK: mangánu  
TOŽILNIK: mangán  
MESTNIK: pri mangánu  
ORODNIK: z mangánom  

dvojina  
IMENOVALNIK: mangána  
RODILNIK: mangánov  
DAJALNIK: mangánoma  
TOŽILNIK: mangána  
MESTNIK: pri mangánih  
ORODNIK: z mangánoma  

množina  
IMENOVALNIK: mangáni  
RODILNIK: mangánov  
DAJALNIK: mangánom  
TOŽILNIK: mangáne  
MESTNIK: pri mangánih  
ORODNIK: z mangáni  

  
TONEMSKO  

[mangȃn]  
IPA: [maŋgáːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: mangȃn  
RODILNIK: mangȃna  
DAJALNIK: mangȃnu  
TOŽILNIK: mangȃn  
MESTNIK: pri mangȃnu  
ORODNIK: z mangȃnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: mangȃna  
RODILNIK: mangȃnov  
DAJALNIK: mangȃnoma  
TOŽILNIK: mangȃna  
MESTNIK: pri mangȃnih  
ORODNIK: z mangȃnoma  

množina  
IMENOVALNIK: mangȃni  
RODILNIK: mangȃnov  
DAJALNIK: mangȃnom  
TOŽILNIK: mangȃne  
MESTNIK: pri mangȃnih  
ORODNIK: z mangȃni  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Mangan, prvotno ‛magnetna ruda, 
magnezijev oksid’, skrajšano iz star. nem. 
Manganesium, prevzeto prek frc. manganèse iz it. 
manganese < srlat. magnesia, prevzeto iz srgr. 
*magnḗsion, prvotno ‛ruda iz pokrajine Magnezija 
v Grčiji’  
  

medonôsni medonôsna medonôsno pridevnik  

[medonôsni]  
POMEN  
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ki ima, daje medičino in mano, iz katerih čebele 
izdelajo med; SIN.: medovit  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

medonosna rastlina | medonosna vrsta | medonosno 

drevo  
▪ Čebele spreminjajo nektar z medonosnih rastlin v 
med.  
▪ Divja češnja je dobro medonosno drevo, bogato s 
cvetnim prahom in nektarjem.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[medonôsni]  
IPA: [mɛdɔˈnɔːsni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: medonôsni  
RODILNIK: medonôsnega  
DAJALNIK: medonôsnemu  
TOŽILNIK: medonôsni  

živo medonôsnega  
MESTNIK: pri medonôsnem  
ORODNIK: z medonôsnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: medonôsna  
RODILNIK: medonôsnih  
DAJALNIK: medonôsnima  
TOŽILNIK: medonôsna  
MESTNIK: pri medonôsnih  
ORODNIK: z medonôsnima  

množina  
IMENOVALNIK: medonôsni  
RODILNIK: medonôsnih  
DAJALNIK: medonôsnim  
TOŽILNIK: medonôsne  
MESTNIK: pri medonôsnih  
ORODNIK: z medonôsnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: medonôsna  
RODILNIK: medonôsne  
DAJALNIK: medonôsni  
TOŽILNIK: medonôsno  
MESTNIK: pri medonôsni  
ORODNIK: z medonôsno  

dvojina  
IMENOVALNIK: medonôsni  
RODILNIK: medonôsnih  
DAJALNIK: medonôsnima  
TOŽILNIK: medonôsni  
MESTNIK: pri medonôsnih  
ORODNIK: z medonôsnima  

množina  
IMENOVALNIK: medonôsne  
RODILNIK: medonôsnih  

DAJALNIK: medonôsnim  
TOŽILNIK: medonôsne  
MESTNIK: pri medonôsnih  
ORODNIK: z medonôsnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: medonôsno  
RODILNIK: medonôsnega  
DAJALNIK: medonôsnemu  
TOŽILNIK: medonôsno  
MESTNIK: pri medonôsnem  
ORODNIK: z medonôsnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: medonôsni  
RODILNIK: medonôsnih  
DAJALNIK: medonôsnima  
TOŽILNIK: medonôsni  
MESTNIK: pri medonôsnih  
ORODNIK: z medonôsnima  

množina  
IMENOVALNIK: medonôsna  
RODILNIK: medonôsnih  
DAJALNIK: medonôsnim  
TOŽILNIK: medonôsna  
MESTNIK: pri medonôsnih  
ORODNIK: z medonôsnimi  

  
TONEMSKO  

[medonósni]  
IPA: [mɛdɔn ːsní]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: medonósni  
RODILNIK: medonósnega  
DAJALNIK: medonósnemu  
TOŽILNIK: medonósni  

živo medonósnega  
MESTNIK: pri medonósnem  
ORODNIK: z medonósnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: medonósna  
RODILNIK: medonósnih  
DAJALNIK: medonósnima  
TOŽILNIK: medonósna  
MESTNIK: pri medonósnih  
ORODNIK: z medonósnima  

množina  
IMENOVALNIK: medonósni  
RODILNIK: medonósnih  
DAJALNIK: medonósnim  
TOŽILNIK: medonósne  
MESTNIK: pri medonósnih  
ORODNIK: z medonósnimi  

ženski spol  
ednina  
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IMENOVALNIK: medonósna  
RODILNIK: medonósne  
DAJALNIK: medonósni  
TOŽILNIK: medonósno  
MESTNIK: pri medonósni  
ORODNIK: z medonósno  

dvojina  
IMENOVALNIK: medonósni  
RODILNIK: medonósnih  
DAJALNIK: medonósnima  
TOŽILNIK: medonósni  
MESTNIK: pri medonósnih  
ORODNIK: z medonósnima  

množina  
IMENOVALNIK: medonósne  
RODILNIK: medonósnih  
DAJALNIK: medonósnim  
TOŽILNIK: medonósne  
MESTNIK: pri medonósnih  
ORODNIK: z medonósnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: medonósno  
RODILNIK: medonósnega  
DAJALNIK: medonósnemu  
TOŽILNIK: medonósno  
MESTNIK: pri medonósnem  
ORODNIK: z medonósnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: medonósni  
RODILNIK: medonósnih  
DAJALNIK: medonósnima  
TOŽILNIK: medonósni  
MESTNIK: pri medonósnih  
ORODNIK: z medonósnima  

množina  
IMENOVALNIK: medonósna  
RODILNIK: medonósnih  
DAJALNIK: medonósnim  
TOŽILNIK: medonósna  
MESTNIK: pri medonósnih  
ORODNIK: z medonósnimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
medonosna čebela  

iz čebelarstva čebela, ki živi v skupnosti in se goji z 
namenom pridobivanja čebeljih pridelkov  
▪ Med je naravna sladka snov, ki jo medonosne čebele 

izdelajo iz nektarja ali mane.  
▪ Medonosne čebele imajo ogromno vohalnih 
receptorjev, kar nekajkrat več kot druge žuželke.  
▪ Vloga medonosnih čebel v naravi je 
nenadomestljiva, saj so nujno potrebne za ohranjanje 

naravnega ravnovesja.  
  

IZVOR  
iz nositi med  
  

mégabájtni mégabájtna mégabájtno pridevnik  

[mégabájtni]  
POMEN  

del pridevniške zloženke v obliki n-megabajtni ki je v zvezi z 

določenim številom megabajtov  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

n-megabajtni disk, pomnilnik | n-megabajtna kartica  
▪ Priložena 16-megabajtna pomnilniška kartica je za 

kakršnokoli resnejše delo žal premajhna.  
▪▪▪   
▪ Pomnilnik je 32-megabajtni, lahko pa ga razširimo 
še z dodatnimi moduli do največje velikosti 
288 megabajtov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[mégabájtni]  
IPA: [ˈmeːgaˈbaːitni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: mégabájtni  
RODILNIK: mégabájtnega  
DAJALNIK: mégabájtnemu  
TOŽILNIK: mégabájtni  

živo mégabájtnega  
MESTNIK: pri mégabájtnem  
ORODNIK: z mégabájtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: mégabájtna  
RODILNIK: mégabájtnih  
DAJALNIK: mégabájtnima  
TOŽILNIK: mégabájtna  
MESTNIK: pri mégabájtnih  
ORODNIK: z mégabájtnima  

množina  
IMENOVALNIK: mégabájtni  
RODILNIK: mégabájtnih  
DAJALNIK: mégabájtnim  
TOŽILNIK: mégabájtne  
MESTNIK: pri mégabájtnih  
ORODNIK: z mégabájtnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: mégabájtna  
RODILNIK: mégabájtne  
DAJALNIK: mégabájtni  
TOŽILNIK: mégabájtno  
MESTNIK: pri mégabájtni  
ORODNIK: z mégabájtno  

dvojina  
IMENOVALNIK: mégabájtni  
RODILNIK: mégabájtnih  
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DAJALNIK: mégabájtnima  
TOŽILNIK: mégabájtni  
MESTNIK: pri mégabájtnih  
ORODNIK: z mégabájtnima  

množina  
IMENOVALNIK: mégabájtne  
RODILNIK: mégabájtnih  
DAJALNIK: mégabájtnim  
TOŽILNIK: mégabájtne  
MESTNIK: pri mégabájtnih  
ORODNIK: z mégabájtnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: mégabájtno  
RODILNIK: mégabájtnega  
DAJALNIK: mégabájtnemu  
TOŽILNIK: mégabájtno  
MESTNIK: pri mégabájtnem  
ORODNIK: z mégabájtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: mégabájtni  
RODILNIK: mégabájtnih  
DAJALNIK: mégabájtnima  
TOŽILNIK: mégabájtni  
MESTNIK: pri mégabájtnih  
ORODNIK: z mégabájtnima  

množina  
IMENOVALNIK: mégabájtna  
RODILNIK: mégabájtnih  
DAJALNIK: mégabájtnim  
TOŽILNIK: mégabájtna  
MESTNIK: pri mégabájtnih  
ORODNIK: z mégabájtnimi  

  
TONEMSKO  

[m gabȃjtni]  
IPA: [méːgàbáːitnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: m gabȃjtni  
RODILNIK: m gabȃjtnega  
DAJALNIK: m gabȃjtnemu  
TOŽILNIK: m gabȃjtni  

živo m gabȃjtnega  
MESTNIK: pri m gabȃjtnem  
ORODNIK: z m gabȃjtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: m gabȃjtna  
RODILNIK: m gabȃjtnih  
DAJALNIK: m gabȃjtnima  
TOŽILNIK: m gabȃjtna  
MESTNIK: pri m gabȃjtnih  
ORODNIK: z m gabȃjtnima  

množina  
IMENOVALNIK: m gabȃjtni  

RODILNIK: m gabȃjtnih  
DAJALNIK: m gabȃjtnim  
TOŽILNIK: m gabȃjtne  
MESTNIK: pri m gabȃjtnih  
ORODNIK: z m gabȃjtnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: m gabȃjtna  
RODILNIK: m gabȃjtne  
DAJALNIK: m gabȃjtni  
TOŽILNIK: m gabȃjtno  
MESTNIK: pri m gabȃjtni  
ORODNIK: z m gabȃjtno  

dvojina  
IMENOVALNIK: m gabȃjtni  
RODILNIK: m gabȃjtnih  
DAJALNIK: m gabȃjtnima  
TOŽILNIK: m gabȃjtni  
MESTNIK: pri m gabȃjtnih  
ORODNIK: z m gabȃjtnima  

množina  
IMENOVALNIK: m gabȃjtne  
RODILNIK: m gabȃjtnih  
DAJALNIK: m gabȃjtnim  
TOŽILNIK: m gabȃjtne  
MESTNIK: pri m gabȃjtnih  
ORODNIK: z m gabȃjtnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: m gabȃjtno  
RODILNIK: m gabȃjtnega  
DAJALNIK: m gabȃjtnemu  
TOŽILNIK: m gabȃjtno  
MESTNIK: pri m gabȃjtnem  
ORODNIK: z m gabȃjtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: m gabȃjtni  
RODILNIK: m gabȃjtnih  
DAJALNIK: m gabȃjtnima  
TOŽILNIK: m gabȃjtni  
MESTNIK: pri m gabȃjtnih  
ORODNIK: z m gabȃjtnima  

množina  
IMENOVALNIK: m gabȃjtna  
RODILNIK: m gabȃjtnih  
DAJALNIK: m gabȃjtnim  
TOŽILNIK: m gabȃjtna  
MESTNIK: pri m gabȃjtnih  
ORODNIK: z m gabȃjtnimi  

  
IZVOR  
↑megabajt  
  

mégahêrc mégahêrca; in megahertz samostalnik 

moškega spola  
[mégahêrc]  
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POMEN  

1. iz fizike merska enota za izražanje frekvence, 
milijon hercev [MHz]  
▪ Radio, ki je do sedaj oddajal na frekvenci 
88,9 megaherca, je pred kratkim dobil novo 

frekvenco.  
▪ Mobilna telefonija deluje pri frekvencah med 400 in 

2200 megahercev.  

1.1. procesorski takt računalniških procesorjev, 
izražen s to mersko enoto  
▪ Proizvajalec se bo moral zelo potruditi, da bo 
kupce prepričal, da kljub manjšemu številu 
megahercev procesor deluje v resnici hitreje od 
predhodnikov.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[mégahêrc]  
IPA: [ˈmeːgaˈxɛːɾʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: mégahêrc  
RODILNIK: mégahêrca  
DAJALNIK: mégahêrcu  
TOŽILNIK: mégahêrc  
MESTNIK: pri mégahêrcu  
ORODNIK: z mégahêrcem  

dvojina  
IMENOVALNIK: mégahêrca  
RODILNIK: mégahêrcev  
DAJALNIK: mégahêrcema  
TOŽILNIK: mégahêrca  
MESTNIK: pri mégahêrcih  
ORODNIK: z mégahêrcema  

množina  
IMENOVALNIK: mégahêrci  
RODILNIK: mégahêrcev  
DAJALNIK: mégahêrcem  
TOŽILNIK: mégahêrce  
MESTNIK: pri mégahêrcih  
ORODNIK: z mégahêrci  

  
TONEMSKO  

[m gahȇrc]  
IPA: [méːgàx ːɾʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: m gahȇrc  
RODILNIK: m gahȇrca  
DAJALNIK: m gahȇrcu  
TOŽILNIK: m gahȇrc  
MESTNIK: pri m gahȇrcu  
ORODNIK: z m gahȇrcem  

dvojina  
IMENOVALNIK: m gahȇrca  
RODILNIK: m gahȇrcev  
DAJALNIK: m gahȇrcema  
TOŽILNIK: m gahȇrca  

MESTNIK: pri m gahȇrcih  
ORODNIK: z m gahȇrcema  

množina  
IMENOVALNIK: m gahȇrci  
RODILNIK: m gahȇrcev  
DAJALNIK: m gahȇrcem  
TOŽILNIK: m gahȇrce  
MESTNIK: pri m gahȇrcih  
ORODNIK: z m gahȇrci  

  
IZVOR  
↑megahertz  
  

megahertz megahertza; in mégahêrc samostalnik 

moškega spola  
[mégahêrc]  
POMEN  

1. iz fizike merska enota za izražanje frekvence, 
milijon hertzov [MHz]  
▪ En kilohertz pomeni 1000 nihajev na sekundo, en 

megahertz pa pomeni 1.000.000 nihajev na sekundo.  

1.1. procesorski takt računalniških procesorjev, 
izražen s to mersko enoto  
▪ Ko se s polnim nahrbtnikom prebijate skozi 
južnoameriški pragozd, boste kilogram teže z 
veseljem zamenjali za nekaj megahertzov in 
gigabajtov manj.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[mégahêrc]  
IPA: [ˈmeːgaˈxɛːɾʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: megahertz [mégahêrc]  
RODILNIK: megahertza [mégahêrca]  
DAJALNIK: megahertzu [mégahêrcu]  
TOŽILNIK: megahertz [mégahêrc]  
MESTNIK: pri megahertzu [pri mégahêrcu]  
ORODNIK: z megahertzom [z mégahêrcem]  

dvojina  
IMENOVALNIK: megahertza [mégahêrca]  
RODILNIK: megahertzov [mégahêrce ]  
DAJALNIK: hertzoma [mégahêrcema]  
TOŽILNIK: hertza [mégahêrca]  
MESTNIK: pri megahertzih [pri mégahêrcih]  
ORODNIK: z megahertzoma [z mégahêrcema]  

množina  
IMENOVALNIK: megahertzi [mégahêrci]  
RODILNIK: megahertzov [mégahêrce ]  
DAJALNIK: megahertzom [mégahêrcem]  
TOŽILNIK: megahertze [mégahêrce]  
MESTNIK: pri megahertzih [pri mégahêrcih]  
ORODNIK: z megahertzi [z mégahêrci]  

  
TONEMSKO  
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[m gahȇrc]  
IPA: [méːgàx ːɾʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: megahertz [m gahȇrc]  
RODILNIK: megahertza [m gahȇrca]  
DAJALNIK: megahertzu [m gahȇrcu]  
TOŽILNIK: megahertz [m gahȇrc]  
MESTNIK: pri megahertzu [pri m gahȇrcu]  
ORODNIK: z megahertzom [z m gahȇrcem]  

dvojina  
IMENOVALNIK: megahertza [m gahȇrca]  
RODILNIK: megahertzov [m gahȇrce ]  
DAJALNIK: hertzoma [m gahȇrcema]  
TOŽILNIK: hertza [m gahȇrca]  
MESTNIK: pri megahertzih [pri m gahȇrcih]  
ORODNIK: z megahertzoma [z m gahȇrcema]  

množina  
IMENOVALNIK: megahertzi [m gahȇrci]  
RODILNIK: megahertzov [m gahȇrce ]  
DAJALNIK: megahertzom [m gahȇrcem]  
TOŽILNIK: megahertze [m gahȇrce]  
MESTNIK: pri megahertzih [pri m gahȇrcih]  
ORODNIK: z megahertzi [z m gahȇrci]  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Megahertz, angl., frc. megahertz, 
iz novoklas. mega.. ‛milijon osnovnih enot’ iz gr. 
méga.. ‛zelo, silno, mnogo’ iz mégas ‛velik’ + 
↑hertz  
  

mégavát mégaváta samostalnik moškega spola  

[mégavát]  
POMEN  

iz fizike merska enota za izražanje moči in različnih 
oblik energijskega toka, milijon vatov [MW]  
⏵ števnik + količinski sam. + sam. beseda v rodilniku  

n megavatov elektrike, moči  
▪ Za delovanje koncern porabi ogromne količine 
električne energije, zato gradi elektrarno z 
2400 megavati moči.  

⏵ glag. + števnik + količinski sam.  
proizvesti n megavatov ČESA  
▪ Samo ena vetrnica naj bi proizvedla 1,5 megavata 

moči, kar bi zadostovalo kar za 700 gospodinjstev.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[mégavát]  
IPA: [ˈmeːgaˈʋaːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: mégavát  
RODILNIK: mégaváta  
DAJALNIK: mégavátu  
TOŽILNIK: mégavát  
MESTNIK: pri mégavátu  
ORODNIK: z mégavátom  

dvojina  
IMENOVALNIK: mégaváta  
RODILNIK: mégavátov  
DAJALNIK: mégavátoma  
TOŽILNIK: mégaváta  
MESTNIK: pri mégavátih  
ORODNIK: z mégavátoma  

množina  
IMENOVALNIK: mégaváti  
RODILNIK: mégavátov  
DAJALNIK: mégavátom  
TOŽILNIK: mégaváte  
MESTNIK: pri mégavátih  
ORODNIK: z mégaváti  

  
TONEMSKO  

[m gavȃt]  
IPA: [méːgàʋáːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: m gavȃt  
RODILNIK: m gavȃta  
DAJALNIK: m gavȃtu  
TOŽILNIK: m gavȃt  
MESTNIK: pri m gavȃtu  
ORODNIK: z m gavȃtom  

dvojina  
IMENOVALNIK: m gavȃta  
RODILNIK: m gavȃtov  
DAJALNIK: m gavȃtoma  
TOŽILNIK: m gavȃta  
MESTNIK: pri m gavȃtih  
ORODNIK: z m gavȃtoma  

množina  
IMENOVALNIK: m gavȃti  
RODILNIK: m gavȃtov  
DAJALNIK: m gavȃtom  
TOŽILNIK: m gavȃte  
MESTNIK: pri m gavȃtih  
ORODNIK: z m gavȃti  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Megawatt, angl., frc. megawatt, iz 
novoklas. mega.. ‛milijon osnovnih enot’ iz gr. 
méga.. ‛zelo, silno, mnogo’ iz mégas ‛velik’ + ↑watt  
  

mégavátni mégavátna mégavátno pridevnik  

[mégavátni]  
POMEN  

1. ki proizvaja, deluje z močjo (vsaj) enega 
megavata [MW]  
▪ Zaradi enostavnosti bodo lahko v prihodnosti na 
razpolago gorivne celice od najmanjših pa vse do 
megavatnih enot.  
▪ Jeseni leta 1941 je bila prva megavatna vetrna 
turbina sinhronizirana na uporabno omrežje v 
Vermontu.  
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1.1. del pridevniške zloženke v obliki n-megavatni ki je v 
zvezi z določenim številom megavatov [MW]  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

n-megavatni blok, objekt | n-megavatni kotel, 
reaktor | n-megavatna elektrarna, hidroelektrarna, 
termoelektrarna | n-megavatna enota, turbina  
▪ Dve 114-megavatni turbini sta prestali poskusno 
obratovanje.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[mégavátni]  
IPA: [ˈmeːgaˈʋaːtni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: mégavátni  
RODILNIK: mégavátnega  
DAJALNIK: mégavátnemu  
TOŽILNIK: mégavátni  

živo mégavátnega  
MESTNIK: pri mégavátnem  
ORODNIK: z mégavátnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: mégavátna  
RODILNIK: mégavátnih  
DAJALNIK: mégavátnima  
TOŽILNIK: mégavátna  
MESTNIK: pri mégavátnih  
ORODNIK: z mégavátnima  

množina  
IMENOVALNIK: mégavátni  
RODILNIK: mégavátnih  
DAJALNIK: mégavátnim  
TOŽILNIK: mégavátne  
MESTNIK: pri mégavátnih  
ORODNIK: z mégavátnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: mégavátna  
RODILNIK: mégavátne  
DAJALNIK: mégavátni  
TOŽILNIK: mégavátno  
MESTNIK: pri mégavátni  
ORODNIK: z mégavátno  

dvojina  
IMENOVALNIK: mégavátni  
RODILNIK: mégavátnih  
DAJALNIK: mégavátnima  
TOŽILNIK: mégavátni  
MESTNIK: pri mégavátnih  
ORODNIK: z mégavátnima  

množina  
IMENOVALNIK: mégavátne  
RODILNIK: mégavátnih  
DAJALNIK: mégavátnim  

TOŽILNIK: mégavátne  
MESTNIK: pri mégavátnih  
ORODNIK: z mégavátnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: mégavátno  
RODILNIK: mégavátnega  
DAJALNIK: mégavátnemu  
TOŽILNIK: mégavátno  
MESTNIK: pri mégavátnem  
ORODNIK: z mégavátnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: mégavátni  
RODILNIK: mégavátnih  
DAJALNIK: mégavátnima  
TOŽILNIK: mégavátni  
MESTNIK: pri mégavátnih  
ORODNIK: z mégavátnima  

množina  
IMENOVALNIK: mégavátna  
RODILNIK: mégavátnih  
DAJALNIK: mégavátnim  
TOŽILNIK: mégavátna  
MESTNIK: pri mégavátnih  
ORODNIK: z mégavátnimi  

  
TONEMSKO  

[m gavȃtni]  
IPA: [méːgàʋáːtnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: m gavȃtni  
RODILNIK: m gavȃtnega  
DAJALNIK: m gavȃtnemu  
TOŽILNIK: m gavȃtni  

živo m gavȃtnega  
MESTNIK: pri m gavȃtnem  
ORODNIK: z m gavȃtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: m gavȃtna  
RODILNIK: m gavȃtnih  
DAJALNIK: m gavȃtnima  
TOŽILNIK: m gavȃtna  
MESTNIK: pri m gavȃtnih  
ORODNIK: z m gavȃtnima  

množina  
IMENOVALNIK: m gavȃtni  
RODILNIK: m gavȃtnih  
DAJALNIK: m gavȃtnim  
TOŽILNIK: m gavȃtne  
MESTNIK: pri m gavȃtnih  
ORODNIK: z m gavȃtnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: m gavȃtna  
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RODILNIK: m gavȃtne  
DAJALNIK: m gavȃtni  
TOŽILNIK: m gavȃtno  
MESTNIK: pri m gavȃtni  
ORODNIK: z m gavȃtno  

dvojina  
IMENOVALNIK: m gavȃtni  
RODILNIK: m gavȃtnih  
DAJALNIK: m gavȃtnima  
TOŽILNIK: m gavȃtni  
MESTNIK: pri m gavȃtnih  
ORODNIK: z m gavȃtnima  

množina  
IMENOVALNIK: m gavȃtne  
RODILNIK: m gavȃtnih  
DAJALNIK: m gavȃtnim  
TOŽILNIK: m gavȃtne  
MESTNIK: pri m gavȃtnih  
ORODNIK: z m gavȃtnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: m gavȃtno  
RODILNIK: m gavȃtnega  
DAJALNIK: m gavȃtnemu  
TOŽILNIK: m gavȃtno  
MESTNIK: pri m gavȃtnem  
ORODNIK: z m gavȃtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: m gavȃtni  
RODILNIK: m gavȃtnih  
DAJALNIK: m gavȃtnima  
TOŽILNIK: m gavȃtni  
MESTNIK: pri m gavȃtnih  
ORODNIK: z m gavȃtnima  

množina  
IMENOVALNIK: m gavȃtna  
RODILNIK: m gavȃtnih  
DAJALNIK: m gavȃtnim  
TOŽILNIK: m gavȃtna  
MESTNIK: pri m gavȃtnih  
ORODNIK: z m gavȃtnimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
megavatna ura  

nestandardna merska enota za izražanje energije 
ali opravljenega dela, zlasti za porabljeno ali 
proizvedeno električno energijo, 
3600 megadžulov [MWh]  
⏵ glag. + števnik + količinski sam.  

proizvesti n megavatnih ur ČESA  
▪ Na leto proizvedejo 25.600 megavatnih ur 
električne energije in ustvarijo celo presežek, ki ga 
nameravajo v prihodnosti vključiti v javno električno 

omrežje.  
  

IZVOR  
↑megavat  
  

melancán melancána samostalnik moškega spola  

[melancán]  
POMEN  

1. kulturna rastlina z ovalnimi dlakastimi listi in 
navadno temno vijoličastimi plodovi jajčaste 
oblike; primerjaj lat. Solanum melongena; SIN.: melancana  
▪ Melancani so zelo lačne in žejne vrtnine, zato jim je 
treba zagotoviti dovolj vode in hranil.  

1.1. plod te rastline kot hrana, jed; SIN.: 

melancana  
⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  

▪ V slabi uri lahko pripravite izvrstno omako z 
melancani.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
▪ Olupimo paradižnike in operemo melancan.  
▪ Na štirih žlicah olja pražimo melancan in dva 
nasekljana stroka česna.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[melancán]  
IPA: [mɛlanˈʦaːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: melancán  
RODILNIK: melancána  
DAJALNIK: melancánu  
TOŽILNIK: melancán  
MESTNIK: pri melancánu  
ORODNIK: z melancánom  

dvojina  
IMENOVALNIK: melancána  
RODILNIK: melancánov  
DAJALNIK: melancánoma  
TOŽILNIK: melancána  
MESTNIK: pri melancánih  
ORODNIK: z melancánoma  

množina  
IMENOVALNIK: melancáni  
RODILNIK: melancánov  
DAJALNIK: melancánom  
TOŽILNIK: melancáne  
MESTNIK: pri melancánih  
ORODNIK: z melancáni  

  
TONEMSKO  

[melancȃn]  
IPA: [mɛlanʦáːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: melancȃn  
RODILNIK: melancȃna  
DAJALNIK: melancȃnu  
TOŽILNIK: melancȃn  
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MESTNIK: pri melancȃnu  
ORODNIK: z melancȃnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: melancȃna  
RODILNIK: melancȃnov  
DAJALNIK: melancȃnoma  
TOŽILNIK: melancȃna  
MESTNIK: pri melancȃnih  
ORODNIK: z melancȃnoma  

množina  
IMENOVALNIK: melancȃni  
RODILNIK: melancȃnov  
DAJALNIK: melancȃnom  
TOŽILNIK: melancȃne  
MESTNIK: pri melancȃnih  
ORODNIK: z melancȃni  

  
IZVOR  
↑melancana  
  

melancána melancáne samostalnik ženskega spola  

[melancána]  
POMEN  

1. kulturna rastlina z ovalnimi dlakastimi listi in 
navadno temno vijoličastimi plodovi jajčaste 
oblike; primerjaj lat. Solanum melongena; SIN.: melancan  
▪ Hladno in mokro majsko vreme je pustilo posledice 
na sadikah paprik, melancan, paradižnikov in kumar.  
▪ Mrežo, postavljeno v vodoravno lego in pritrjeno na 
4 stebričke, lahko uporabimo kot oporo paprikam in 
melancanam.  

1.1. plod te rastline kot hrana, jed; SIN.: 

melancan  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Dodamo stisnjen česen, bučke, na kocke 
narezano melancano, listje zelene, poper in 
vsebino izdolbenih paradižnikov.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
▪ Skodelica kuhanih melancan ima 25 kalorij.  
▪ Mešanica drobnih kockic melancane, mlete 
govedine in paradižnikove omake je zelo okusna.  

▪▪▪   
▪ Melancano tanko narežemo in jo popečemo na 
oljčnem olju.  
▪ Jajčevce ali melancane lahko kuhamo, pečemo ali 
dodamo k drugi zelenjavi.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[melancána]  
IPA: [mɛlanˈʦaːna]  
ednina  

IMENOVALNIK: melancána  
RODILNIK: melancáne  
DAJALNIK: melancáni  
TOŽILNIK: melancáno  

MESTNIK: pri melancáni  
ORODNIK: z melancáno  

dvojina  
IMENOVALNIK: melancáni  
RODILNIK: melancán  
DAJALNIK: melancánama  
TOŽILNIK: melancáni  
MESTNIK: pri melancánah  
ORODNIK: z melancánama  

množina  
IMENOVALNIK: melancáne  
RODILNIK: melancán  
DAJALNIK: melancánam  
TOŽILNIK: melancáne  
MESTNIK: pri melancánah  
ORODNIK: z melancánami  

  
TONEMSKO  

[melancȃna]  
IPA: [mɛlanʦáːnà]  
ednina  

IMENOVALNIK: melancȃna  
RODILNIK: melancȃne  
DAJALNIK: melancȃni  
TOŽILNIK: melancȃno  
MESTNIK: pri melancȃni  
ORODNIK: z melancȃno  

dvojina  
IMENOVALNIK: melancȃni  
RODILNIK: melancȃn  
DAJALNIK: melancȃnama  
TOŽILNIK: melancȃni  
MESTNIK: pri melancȃnah  
ORODNIK: z melancȃnama  

množina  
IMENOVALNIK: melancȃne  
RODILNIK: melancȃn  
DAJALNIK: melancȃnam  
TOŽILNIK: melancȃne  
MESTNIK: pri melancȃnah  
ORODNIK: z melancȃnami  

  
IZVOR  
prevzeto prek it. melanzana in srgr. melidzána iz 
arab. bāẕindžān; v srgr. prenarejeno pod vplivom 
mélās ‛črn’  
  

melíšče melíšča samostalnik srednjega spola  

[melíšče]  
POMEN  

območje ob vznožju sten in pobočij v 
visokogorju, kjer se nabirajo grušč, drobno 
kamenje, posamezne manjše skale  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  
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položno, strmo melišče | prostrano, širno, široko 
melišče  
▪ Pot z Zelenice je dolga in zaradi širnih melišč pod 
Vrtačo tudi naporna.  
▪ Med hojo po strmem melišču mu je kljub primerni 

obutvi spodrsnilo.  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

prečiti, prečkati melišče  
▪ Pod grebenom prečimo ogromno melišče do 
vznožja strmega žleba, kjer naletimo na prve 

jeklenice in kline.  
⏵ glag. + po + sam. beseda v mestniku  

povzpeti, vzpenjati se po melišču | spustiti se po 
melišču  
▪ Po meliščih se spustimo prav v dno doline.  

⏵ sam. beseda + pod + sam. beseda v orodniku  
melišče pod steno  
▪ Skozi ruševje se vzpnemo na melišča pod steno.  

▪▪▪   
▪ Usmerimo se na levo, kjer nas čaka 500-metrski 
spust po meliščih.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[melíšče]  
IPA: [mɛˈliːʃʧɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: melíšče  
RODILNIK: melíšča  
DAJALNIK: melíšču  
TOŽILNIK: melíšče  
MESTNIK: pri melíšču  
ORODNIK: z melíščem  

dvojina  
IMENOVALNIK: melíšči  
RODILNIK: melíšč  
DAJALNIK: melíščema  
TOŽILNIK: melíšči  
MESTNIK: pri melíščih  
ORODNIK: z melíščema  

množina  
IMENOVALNIK: melíšča  
RODILNIK: melíšč  
DAJALNIK: melíščem  
TOŽILNIK: melíšča  
MESTNIK: pri melíščih  
ORODNIK: z melíšči  

  
TONEMSKO  

[melíšče]  
IPA: [mɛlìːʃʧ ]  
ednina  

IMENOVALNIK: melíšče  
RODILNIK: melíšča  
DAJALNIK: melíšču  
TOŽILNIK: melíšče  

MESTNIK: pri melíšču  
ORODNIK: z melíščem  

dvojina  
IMENOVALNIK: melíšči in melȋšči  
RODILNIK: melȋšč  
DAJALNIK: melíščema in melȋščema  
TOŽILNIK: melíšči in melȋšči  
MESTNIK: pri melȋščih  
ORODNIK: z melíščema in z melȋščema  

množina  
IMENOVALNIK: melȋšča  
RODILNIK: melȋšč  
DAJALNIK: melȋščem  
TOŽILNIK: melȋšča  
MESTNIK: pri melȋščih  
ORODNIK: z melȋšči  

  
IZVOR  
iz mel ‛droben pesek, drobir’  
  

meningítis meningítisa samostalnik moškega spola  

[meningítis]  
POMEN  

iz medicine vnetje možganske mrene  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

bakterijski, virusni meningitis | meningokokni 
meningitis  
▪ Pri virusnem meningitisu antibiotiki niso potrebni, 
čeprav lahko pomagajo preprečiti sekundarno 

okužbo.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

bakterija, virus meningitisa | epidemija meningitisa | 

povzročitelj meningitisa  
▪ Po zadnjih podatkih je okuženih klopov z virusom 

meningitisa največ v listnatih gozdovih.  
▪ Povzročitelj meningitisa je lahko tudi bakterija 
tuberkuloze.  

⏵ glag. + za + sam. beseda v orodniku  
zboleti za meningitisom  
▪ Mož je hudo zbolel za meningitisom.  
▪ Umetnik je relativno mlad tragično umrl za 

meningitisom.  
▪▪▪   
▪ Hči je prebolela meningitis in se soncu izogiba.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[meningítis]  
IPA: [meniŋˈgiːtis]  
ednina  

IMENOVALNIK: meningítis  
RODILNIK: meningítisa  
DAJALNIK: meningítisu  
TOŽILNIK: meningítis  
MESTNIK: pri meningítisu  
ORODNIK: z meningítisom  
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dvojina  
IMENOVALNIK: meningítisa  
RODILNIK: meningítisov  
DAJALNIK: meningítisoma  
TOŽILNIK: meningítisa  
MESTNIK: pri meningítisih  
ORODNIK: z meningítisoma  

množina  
IMENOVALNIK: meningítisi  
RODILNIK: meningítisov  
DAJALNIK: meningítisom  
TOŽILNIK: meningítise  
MESTNIK: pri meningítisih  
ORODNIK: z meningítisi  

  
TONEMSKO  

[meningȋtis]  
IPA: [meniŋgíːtìs]  
ednina  

IMENOVALNIK: meningȋtis  
RODILNIK: meningȋtisa  
DAJALNIK: meningȋtisu  
TOŽILNIK: meningȋtis  
MESTNIK: pri meningȋtisu  
ORODNIK: z meningȋtisom  

dvojina  
IMENOVALNIK: meningȋtisa  
RODILNIK: meningȋtisov  
DAJALNIK: meningȋtisoma  
TOŽILNIK: meningȋtisa  
MESTNIK: pri meningȋtisih  
ORODNIK: z meningȋtisoma  

množina  
IMENOVALNIK: meningȋtisi  
RODILNIK: meningȋtisov  
DAJALNIK: meningȋtisom  
TOŽILNIK: meningȋtise  
MESTNIK: pri meningȋtisih  
ORODNIK: z meningȋtisi  

  
STALNE ZVEZE  
  
gnojni meningitis  

iz medicine bakterijski meningitis, pri katerem se 
pojavljajo močno povišana telesna temperatura, 
glavobol, krči, motnje zavesti in za katerega je 
značilna visoka smrtnost  
⏵ glag. + za + sam. beseda v orodniku  

zboleti za gnojnim meningitisom  
▪ Štiriletnik, ki je pred slabimi tremi tedni zbolel za 
gnojnim meningitisom, je že toliko zdrav, da je 
lahko včeraj zapustil bolnišnico.  

⏵ glag. + zaradi + sam. beseda v rodilniku  
umreti zaradi gnojnega meningitisa  
▪ Zaradi gnojnega meningitisa sta umrla 36-letni 
moški in 80-letna ženska.  

  
klopni meningitis  

vnetje možganske mrene in možganov, ki je 
posledica okužbe z virusom, ki ga prenašajo 
klopi; SIN.: klopni encefalitis, iz medicine klopni 

meningoencefalitis  
⏵ sam. beseda + proti + sam. beseda v dajalniku  

cepivo, cepljenje proti klopnemu meningitisu  
▪ Cepivo proti klopnemu meningitisu je varno in 
učinkovito.  

⏵ priredna zveza  
(lymska) borelioza in klopni meningitis  
▪ Na kliniki za infekcijske bolezni so že zgodaj 
spomladi zdravili bolnike z lymsko boreliozo in 
klopnim meningitisom.  

▪▪▪   
▪ Zmanjšalo se je število okužb z virusom klopnega 
meningitisa.  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. meningitis, iz lat. mēninga 
‛možganska ovojnica’, prevzeto iz gr. m ninks 
‛koža, membrana’  
  

meníngoencefalítis meníngoencefalítisa 

samostalnik moškega spola  
[meníngoencefalítis]  
POMEN  

iz medicine vnetje možganske mrene in možganov  
▪ Težji potek bolezni, kot je pojav 
meningoencefalitisa, srčnega popuščanja in dihalne 
odpovedi, je zelo redek in se pojavlja predvsem pri 

starejših in kronično bolnih.  
▪ Inkubacija pri okužbi z virusnim 
meningoencefalitisom traja od 7 do 10 dni, bolezen 
pa se pojavi s splošnimi simptomi glavobola, 
vrtoglavice in trdega vratu.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[meníngoencefalítis]  
IPA: [mɛˈniːŋgɔɛnʦɛfaˈliːtis]  
ednina  

IMENOVALNIK: meníngoencefalítis  
RODILNIK: meníngoencefalítisa  
DAJALNIK: meníngoencefalítisu  
TOŽILNIK: meníngoencefalítisa  
MESTNIK: pri meníngoencefalítisu  
ORODNIK: z meníngoencefalítisom  

dvojina  
IMENOVALNIK: meníngoencefalítisa  
RODILNIK: meníngoencefalítisov  
DAJALNIK: meníngoencefalítisoma  
TOŽILNIK: meníngoencefalítisa  
MESTNIK: pri meníngoencefalítisih  
ORODNIK: z meníngoencefalítisoma  
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množina  
IMENOVALNIK: meníngoencefalítisi  
RODILNIK: meníngoencefalítisov  
DAJALNIK: meníngoencefalítisom  
TOŽILNIK: meníngoencefalítise  
MESTNIK: pri meníngoencefalítisih  
ORODNIK: z meníngoencefalítisi  

  
TONEMSKO  

[menȋngoencefalȋtis]  
IPA: [mɛníːŋg ɛnʦɛfalíːtìs]  
ednina  

IMENOVALNIK: menȋngoencefalȋtis  
RODILNIK: menȋngoencefalȋtisa  
DAJALNIK: menȋngoencefalȋtisu  
TOŽILNIK: menȋngoencefalȋtisa  
MESTNIK: pri menȋngoencefalȋtisu  
ORODNIK: z menȋngoencefalȋtisom  

dvojina  
IMENOVALNIK: menȋngoencefalȋtisa  
RODILNIK: menȋngoencefalȋtisov  
DAJALNIK: menȋngoencefalȋtisoma  
TOŽILNIK: menȋngoencefalȋtisa  
MESTNIK: pri menȋngoencefalȋtisih  
ORODNIK: z menȋngoencefalȋtisoma  

množina  
IMENOVALNIK: menȋngoencefalȋtisi  
RODILNIK: menȋngoencefalȋtisov  
DAJALNIK: menȋngoencefalȋtisom  
TOŽILNIK: menȋngoencefalȋtise  
MESTNIK: pri menȋngoencefalȋtisih  
ORODNIK: z menȋngoencefalȋtisi  

  
STALNE ZVEZE  
  
klopni meningoencefalitis  

iz medicine vnetje možganske mrene in možganov, ki 
je posledica okužbe z virusom, ki ga prenašajo 
klopi; SIN.: klopni encefalitis, klopni meningitis  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

povzročitelj klopnega meningoencefalitisa | 

prenašalec klopnega meningoencefalitisa | virus 
klopnega meningoencefalitisa  
▪ Z virusom klopnega meningoencefalitisa se lahko 
okužijo tudi živali.  

⏵ sam. beseda + proti + sam. beseda v dajalniku  
cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu | 

cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu | zaščita 

proti klopnemu meningoencefalitisu  
▪ Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu je 
priporočljivo za vse osebe, starejše od enega leta, ki 
bivajo na endemskem območju.  

⏵ priredna zveza  
lymska borelioza in klopni meningoencefalitis  

▪ Na Infekcijski kliniki Kliničnega centra v Ljubljani 
se trenutno zaradi lymske borelioze in klopnega 
meningoencefalitisa zdravi kar 50 ljudi.  

▪▪▪   
▪ Tveganju, da zbolijo za klopnim 
meningoencefalitisom, so izpostavljeni ljudje vseh 
starostnih skupin.  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. meningoencephalitis, iz lat. 
mēninga ‛možganska ovojnica’, prevzeto iz gr. 
m ninks ‛koža, membrana’ + ↑encefalitis  
  

meningokók meningokóka samostalnik moškega spola  

[meningokók]  
POMEN  

iz medicine bakterija, ki se nahaja v sluznici dihal in 
zlasti pri mlajših otrocih in mladostnikih povzroča 
meningitis, sepso; primerjaj lat. Neisseria meningitidis  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

bakterija meningokoka  
▪ Bakterija meningokoka povzroča gnojno vnetje 
možganskih ovojnic.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
meningokok povzroča KAJ  
▪ Meningokok lahko povzroča tudi infekcije drugih 
organov (oči, srednjega ušesa, sinusov, trebušne 
mrene idr.).  

⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  
okužba z meningokokom  
▪ Okužbe z meningokokom so sicer nalezljive, 
vendar se prenašajo le, če so ljudje v tesnejšem 
stiku.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[meningokók]  
IPA: [mɛniŋgɔˈkoːk]  
ednina  

IMENOVALNIK: meningokók  
RODILNIK: meningokóka  
DAJALNIK: meningokóku  
TOŽILNIK: meningokók  
MESTNIK: pri meningokóku  
ORODNIK: z meningokókom  

dvojina  
IMENOVALNIK: meningokóka  
RODILNIK: meningokókov  
DAJALNIK: meningokókoma  
TOŽILNIK: meningokóka  
MESTNIK: pri meningokókih  
ORODNIK: z meningokókoma  

množina  
IMENOVALNIK: meningokóki  
RODILNIK: meningokókov  
DAJALNIK: meningokókom  
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TOŽILNIK: meningokóke  
MESTNIK: pri meningokókih  
ORODNIK: z meningokóki  

  
TONEMSKO  

[meningok k]  
IPA: [mɛniŋgɔkóːk]  
ednina  

IMENOVALNIK: meningok k  
RODILNIK: meningok ka  
DAJALNIK: meningok ku  
TOŽILNIK: meningok k  
MESTNIK: pri meningok ku  
ORODNIK: z meningok kom  

dvojina  
IMENOVALNIK: meningok ka  
RODILNIK: meningok kov  
DAJALNIK: meningok koma  
TOŽILNIK: meningok ka  
MESTNIK: pri meningok kih  
ORODNIK: z meningok koma  

množina  
IMENOVALNIK: meningok ki  
RODILNIK: meningok kov  
DAJALNIK: meningok kom  
TOŽILNIK: meningok ke  
MESTNIK: pri meningok kih  
ORODNIK: z meningok ki  

  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. meningococcus, iz lat. mēninga 
‛možganska ovojnica’, prevzeto iz gr. m ninks 
‛koža, membrana’ + ↑kok  
  

meningokókni meningokókna meningokókno 

pridevnik  
[meningokókni]  
POMEN  

1. ki je v zvezi z meningokokom  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

meningokokna bakterija  
▪ Vsak deseti človek ima v žrelu in nosnicah 
meningokokne bakterije, pa se tega sploh ne 
zaveda.  

1.1. ki ga povzroča meningokok  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

meningokokni meningitis | meningokokna bolezen | 

meningokokna infekcija, okužba | meningokokna 
sepsa  
▪ Pri okužbi z meningokoknim meningitisom se 

pojavijo vijolični, modricam podobni izpuščaji.  
▪ Pnevmokokne in meningokokne okužbe zdravimo 

z antibiotiki.  
▪ Pri gnojnem meningitisu je prizadeta možganska 
ovojnica, pri meningokokni sepsi pa tudi drugi 

notranji organi.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[meningokókni]  
IPA: [mɛniŋgɔˈkoːkni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: meningokókni  
RODILNIK: meningokóknega  
DAJALNIK: meningokóknemu  
TOŽILNIK: meningokókni  

živo meningokóknega  
MESTNIK: pri meningokóknem  
ORODNIK: z meningokóknim  

dvojina  
IMENOVALNIK: meningokókna  
RODILNIK: meningokóknih  
DAJALNIK: meningokóknima  
TOŽILNIK: meningokókna  
MESTNIK: pri meningokóknih  
ORODNIK: z meningokóknima  

množina  
IMENOVALNIK: meningokókni  
RODILNIK: meningokóknih  
DAJALNIK: meningokóknim  
TOŽILNIK: meningokókne  
MESTNIK: pri meningokóknih  
ORODNIK: z meningokóknimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: meningokókna  
RODILNIK: meningokókne  
DAJALNIK: meningokókni  
TOŽILNIK: meningokókno  
MESTNIK: pri meningokókni  
ORODNIK: z meningokókno  

dvojina  
IMENOVALNIK: meningokókni  
RODILNIK: meningokóknih  
DAJALNIK: meningokóknima  
TOŽILNIK: meningokókni  
MESTNIK: pri meningokóknih  
ORODNIK: z meningokóknima  

množina  
IMENOVALNIK: meningokókne  
RODILNIK: meningokóknih  
DAJALNIK: meningokóknim  
TOŽILNIK: meningokókne  
MESTNIK: pri meningokóknih  
ORODNIK: z meningokóknimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: meningokókno  
RODILNIK: meningokóknega  
DAJALNIK: meningokóknemu  
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TOŽILNIK: meningokókno  
MESTNIK: pri meningokóknem  
ORODNIK: z meningokóknim  

dvojina  
IMENOVALNIK: meningokókni  
RODILNIK: meningokóknih  
DAJALNIK: meningokóknima  
TOŽILNIK: meningokókni  
MESTNIK: pri meningokóknih  
ORODNIK: z meningokóknima  

množina  
IMENOVALNIK: meningokókna  
RODILNIK: meningokóknih  
DAJALNIK: meningokóknim  
TOŽILNIK: meningokókna  
MESTNIK: pri meningokóknih  
ORODNIK: z meningokóknimi  

  
TONEMSKO  

[meningok kni]  
IPA: [mɛniŋgɔkóːknì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: meningok kni  
RODILNIK: meningok knega  
DAJALNIK: meningok knemu  
TOŽILNIK: meningok kni  

živo meningok knega  
MESTNIK: pri meningok knem  
ORODNIK: z meningok knim  

dvojina  
IMENOVALNIK: meningok kna  
RODILNIK: meningok knih  
DAJALNIK: meningok knima  
TOŽILNIK: meningok kna  
MESTNIK: pri meningok knih  
ORODNIK: z meningok knima  

množina  
IMENOVALNIK: meningok kni  
RODILNIK: meningok knih  
DAJALNIK: meningok knim  
TOŽILNIK: meningok kne  
MESTNIK: pri meningok knih  
ORODNIK: z meningok knimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: meningok kna  
RODILNIK: meningok kne  
DAJALNIK: meningok kni  
TOŽILNIK: meningok kno  
MESTNIK: pri meningok kni  
ORODNIK: z meningok kno  

dvojina  
IMENOVALNIK: meningok kni  
RODILNIK: meningok knih  

DAJALNIK: meningok knima  
TOŽILNIK: meningok kni  
MESTNIK: pri meningok knih  
ORODNIK: z meningok knima  

množina  
IMENOVALNIK: meningok kne  
RODILNIK: meningok knih  
DAJALNIK: meningok knim  
TOŽILNIK: meningok kne  
MESTNIK: pri meningok knih  
ORODNIK: z meningok knimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: meningok kno  
RODILNIK: meningok knega  
DAJALNIK: meningok knemu  
TOŽILNIK: meningok kno  
MESTNIK: pri meningok knem  
ORODNIK: z meningok knim  

dvojina  
IMENOVALNIK: meningok kni  
RODILNIK: meningok knih  
DAJALNIK: meningok knima  
TOŽILNIK: meningok kni  
MESTNIK: pri meningok knih  
ORODNIK: z meningok knima  

množina  
IMENOVALNIK: meningok kna  
RODILNIK: meningok knih  
DAJALNIK: meningok knim  
TOŽILNIK: meningok kna  
MESTNIK: pri meningok knih  
ORODNIK: z meningok knimi  

  
IZVOR  
↑meningokok  
  

MHz simbol  

POMEN  

1. simbol za enoto megaherc, megahertz  
▪ Že lani smo pričeli z oddajanjem na frekvenci 
100,9 MHz, vendar pa zaradi prekrivanja frekvenc 
sprejem ni bil dober.  

2. del pridevniške zloženke v obliki n-MHz <-megaherčni>  
▪ Preračunavanje podatkov so inženirji zaupali 400-
MHz procesorju, medtem ko za shranjevanje vmesnih 
izračunov skrbi sistemski pomnilnik kapacitete 

128 megabajtov.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑megahertz  
  

mílimól mílimóla samostalnik moškega spola  

[mílimól]  
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POMEN  

iz kemije merska enota za izražanje množine snovi, 
tisočina mola [mmol]  
▪ Na tešče naj bi imel zdrav človek med 3,5 in 
5,9 milimola sladkorja v litru krvi.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[mílimól]  
IPA: [ˈmiːliˈmoːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: mílimól  
RODILNIK: mílimóla  
DAJALNIK: mílimólu  
TOŽILNIK: mílimól  
MESTNIK: pri mílimólu  
ORODNIK: z mílimólom  

dvojina  
IMENOVALNIK: mílimóla  
RODILNIK: mílimólov  
DAJALNIK: mílimóloma  
TOŽILNIK: mílimóla  
MESTNIK: pri mílimólih  
ORODNIK: z mílimóloma  

množina  
IMENOVALNIK: mílimóli  
RODILNIK: mílimólov  
DAJALNIK: mílimólom  
TOŽILNIK: mílimóle  
MESTNIK: pri mílimólih  
ORODNIK: z mílimóli  

  
TONEMSKO  

[mȋlim l]  
IPA: [míːlìmóːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: mȋlim l  
RODILNIK: mȋlim la  
DAJALNIK: mȋlim lu  
TOŽILNIK: mȋlim l  
MESTNIK: pri mȋlim lu  
ORODNIK: z mȋlim lom  

dvojina  
IMENOVALNIK: mȋlim la  
RODILNIK: mȋlim lov  
DAJALNIK: mȋlim loma  
TOŽILNIK: mȋlim la  
MESTNIK: pri mȋlim lih  
ORODNIK: z mȋlim loma  

množina  
IMENOVALNIK: mȋlim li  
RODILNIK: mȋlim lov  
DAJALNIK: mȋlim lom  
TOŽILNIK: mȋlim le  
MESTNIK: pri mȋlim lih  
ORODNIK: z mȋlim li  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Millimol, angl., frc. millimole, iz 
novoklas. milli.. ‛tisoči del osnovne enote’ iz lat. 
mille ‛tisoč’ + ↑mol  
  

míso mísa samostalnik moškega spola  

[míso]  
POMEN  

1. začimbna pasta iz fermentirane soje in riža ali 
ječmena  
⏵ sam. beseda + sam. beseda  

juha miso, omaka miso  
▪ Dodamo omako miso, tofu in sok ene limone.  

▪▪▪   
▪ Za kosilo si pripravite zelenjavno juho, ki ji dodate 
miso.  
▪ Če se želite izogniti mleku in zaužiti dovolj 
probiotikov, uživajte izdelke iz fermentirane soje, kot 
sta miso in tempeh.  

2. kot pridevnik ki je v zvezi z misom 1.  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + sam. beseda  

miso juha | miso pasta  
▪ Miso pasto zmešajte v skodelici, v katero ste vlili 

majhno količino juhe.  
▪ Pisatelj je zdravilne lastnosti miso juhe opisal tudi 

v knjigi.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[míso]  
IPA: [ˈmiːsɔ]  
ednina  

IMENOVALNIK: míso  
RODILNIK: mísa  
DAJALNIK: mísu  
TOŽILNIK: míso  
MESTNIK: pri mísu  
ORODNIK: z mísom  

dvojina  
IMENOVALNIK: mísa  
RODILNIK: mísov  
DAJALNIK: mísoma  
TOŽILNIK: mísa  
MESTNIK: pri mísih  
ORODNIK: z mísoma  

množina  
IMENOVALNIK: mísi  
RODILNIK: mísov  
DAJALNIK: mísom  
TOŽILNIK: míse  
MESTNIK: pri mísih  
ORODNIK: z mísi  

  
TONEMSKO  

[mȋso]  
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IPA: [míːs ]  
ednina  

IMENOVALNIK: mȋso  
RODILNIK: mȋsa  
DAJALNIK: mȋsu  
TOŽILNIK: mȋso  
MESTNIK: pri mȋsu  
ORODNIK: z mȋsom  

dvojina  
IMENOVALNIK: mȋsa  
RODILNIK: mȋsov  
DAJALNIK: mȋsoma  
TOŽILNIK: mȋsa  
MESTNIK: pri mȋsih  
ORODNIK: z mȋsoma  

množina  
IMENOVALNIK: mȋsi  
RODILNIK: mȋsov  
DAJALNIK: mȋsom  
TOŽILNIK: mȋse  
MESTNIK: pri mȋsih  
ORODNIK: z mȋsi  

  
IZVOR  
prevzeto prek angl. miso, nem. Miso iz jap. miso  
  

mmol simbol  

POMEN  
simbol za enoto milimol  
▪ Če želimo vzpostaviti normalno ravnovesje 
elektrolitov po naporu, si pripravimo pijačo, za katero 
v litru vode raztopimo 25−50 mmol kalijevega klorida 
ali 25 mmol natrijevega klorida.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑milimol  
  

Mn simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element mangan  
▪ Najpogosteje omenjamo težave rastlin zaradi 
pomanjkanja železa (Fe) in bora (B), le malokrat pa 
se pojavijo naslednji elementi: baker (Cu), cink (Zn) 
in mangan (Mn).  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Mn, simbola za element ↑mangan  
  

Mo simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element molibden  
▪ Vsebnost bakra (Cu) v rastlinah, ki privede do 
zastrupitve in pogina živali, je precej odvisna od 

vsebnosti molibdena (Mo) in sulfata.  

  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Mo, simbola za element ↑molibden  
  

mól1 móla samostalnik moškega spola  

[mól]  
POMEN  

iz kemije osnovna merska enota za izražanje 
množine snovi [mol]  
▪ Približna prostorninska sestava zraka znaša 79 % 
N2 in 21 % O2, tako imamo za vsak mol O2 v zraku 

79/21 = 3,76 mola N2.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[mól]  
IPA: [ˈmoːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: mól  
RODILNIK: móla  
DAJALNIK: mólu  
TOŽILNIK: mól  
MESTNIK: pri mólu  
ORODNIK: z mólom  

dvojina  
IMENOVALNIK: móla  
RODILNIK: mólov  
DAJALNIK: móloma  
TOŽILNIK: móla  
MESTNIK: pri mólih  
ORODNIK: z móloma  

množina  
IMENOVALNIK: móli  
RODILNIK: mólov  
DAJALNIK: mólom  
TOŽILNIK: móle  
MESTNIK: pri mólih  
ORODNIK: z móli  

  
TONEMSKO  

[m l]  
IPA: [móːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: m l  
RODILNIK: m la  
DAJALNIK: m lu  
TOŽILNIK: m l  
MESTNIK: pri m lu  
ORODNIK: z m lom  

dvojina  
IMENOVALNIK: m la  
RODILNIK: m lov  
DAJALNIK: m loma  
TOŽILNIK: m la  
MESTNIK: pri m lih  
ORODNIK: z m loma  
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množina  
IMENOVALNIK: m li  
RODILNIK: m lov  
DAJALNIK: m lom  
TOŽILNIK: m le  
MESTNIK: pri m lih  
ORODNIK: z m li  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Mol, angl., frc. mole, okrnjeno iz 
↑molekula  
  

mol2 
simbol  

POMEN  
simbol za enoto mol  
▪ Pri reakciji je nastalo 0,5 mol železovega sulfida.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; glej ↑mol  
  

molibdén molibdéna samostalnik moškega spola  

[molibdén]  
POMEN  

težko taljiva kovina srebrno bele barve, kemijski 
element [Mo]  
⏵ priredna zveza  

molibden in cink, molibden in krom, molibden in 
nikelj  
▪ Hibridno kolo je opremljeno z električnim 
motorjem in z visoko zmogljivim akumulatorjem, ki 
sta vgrajena v okvir iz mešanice kroma in 
molibdena.  
▪ Zgodovinski višek so dosegle tudi cene niklja, 
volframa, molibdena in vanadija.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[molibdén]  
IPA: [mɔlibˈdeːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: molibdén  
RODILNIK: molibdéna  
DAJALNIK: molibdénu  
TOŽILNIK: molibdén  
MESTNIK: pri molibdénu  
ORODNIK: z molibdénom  

dvojina  
IMENOVALNIK: molibdéna  
RODILNIK: molibdénov  
DAJALNIK: molibdénoma  
TOŽILNIK: molibdéna  
MESTNIK: pri molibdénih  
ORODNIK: z molibdénoma  

množina  
IMENOVALNIK: molibdéni  

RODILNIK: molibdénov  
DAJALNIK: molibdénom  
TOŽILNIK: molibdéne  
MESTNIK: pri molibdénih  
ORODNIK: z molibdéni  

  
TONEMSKO  

[molibd n]  
IPA: [mɔlibdéːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: molibd n  
RODILNIK: molibd na  
DAJALNIK: molibd nu  
TOŽILNIK: molibd n  
MESTNIK: pri molibd nu  
ORODNIK: z molibd nom  

dvojina  
IMENOVALNIK: molibd na  
RODILNIK: molibd nov  
DAJALNIK: molibd noma  
TOŽILNIK: molibd na  
MESTNIK: pri molibd nih  
ORODNIK: z molibd noma  

množina  
IMENOVALNIK: molibd ni  
RODILNIK: molibd nov  
DAJALNIK: molibd nom  
TOŽILNIK: molibd ne  
MESTNIK: pri molibd nih  
ORODNIK: z molibd ni  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Molybdän, angl. molybdenum, 
frc. molybdène iz nlat. molybdaenum, iz gr. 
mólybdos ‛svinec’  
  

mólski mólska mólsko pridevnik  

[mólski]  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[mólski]  
IPA: [ˈmoːlski]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: mólski  
RODILNIK: mólskega  
DAJALNIK: mólskemu  
TOŽILNIK: mólski  

živo mólskega  
MESTNIK: pri mólskem  
ORODNIK: z mólskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: mólska  
RODILNIK: mólskih  
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DAJALNIK: mólskima  
TOŽILNIK: mólska  
MESTNIK: pri mólskih  
ORODNIK: z mólskima  

množina  
IMENOVALNIK: mólski  
RODILNIK: mólskih  
DAJALNIK: mólskim  
TOŽILNIK: mólske  
MESTNIK: pri mólskih  
ORODNIK: z mólskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: mólska  
RODILNIK: mólske  
DAJALNIK: mólski  
TOŽILNIK: mólsko  
MESTNIK: pri mólski  
ORODNIK: z mólsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: mólski  
RODILNIK: mólskih  
DAJALNIK: mólskima  
TOŽILNIK: mólski  
MESTNIK: pri mólskih  
ORODNIK: z mólskima  

množina  
IMENOVALNIK: mólske  
RODILNIK: mólskih  
DAJALNIK: mólskim  
TOŽILNIK: mólske  
MESTNIK: pri mólskih  
ORODNIK: z mólskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: mólsko  
RODILNIK: mólskega  
DAJALNIK: mólskemu  
TOŽILNIK: mólsko  
MESTNIK: pri mólskem  
ORODNIK: z mólskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: mólski  
RODILNIK: mólskih  
DAJALNIK: mólskima  
TOŽILNIK: mólski  
MESTNIK: pri mólskih  
ORODNIK: z mólskima  

množina  
IMENOVALNIK: mólska  
RODILNIK: mólskih  
DAJALNIK: mólskim  
TOŽILNIK: mólska  
MESTNIK: pri mólskih  
ORODNIK: z mólskimi  

  

TONEMSKO  
[m lski]  
IPA: [móːlskì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: m lski  
RODILNIK: m lskega  
DAJALNIK: m lskemu  
TOŽILNIK: m lski  

živo m lskega  
MESTNIK: pri m lskem  
ORODNIK: z m lskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: m lska  
RODILNIK: m lskih  
DAJALNIK: m lskima  
TOŽILNIK: m lska  
MESTNIK: pri m lskih  
ORODNIK: z m lskima  

množina  
IMENOVALNIK: m lski  
RODILNIK: m lskih  
DAJALNIK: m lskim  
TOŽILNIK: m lske  
MESTNIK: pri m lskih  
ORODNIK: z m lskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: m lska  
RODILNIK: m lske  
DAJALNIK: m lski  
TOŽILNIK: m lsko  
MESTNIK: pri m lski  
ORODNIK: z m lsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: m lski  
RODILNIK: m lskih  
DAJALNIK: m lskima  
TOŽILNIK: m lski  
MESTNIK: pri m lskih  
ORODNIK: z m lskima  

množina  
IMENOVALNIK: m lske  
RODILNIK: m lskih  
DAJALNIK: m lskim  
TOŽILNIK: m lske  
MESTNIK: pri m lskih  
ORODNIK: z m lskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: m lsko  
RODILNIK: m lskega  
DAJALNIK: m lskemu  
TOŽILNIK: m lsko  
MESTNIK: pri m lskem  
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ORODNIK: z m lskim  
dvojina  

IMENOVALNIK: m lski  
RODILNIK: m lskih  
DAJALNIK: m lskima  
TOŽILNIK: m lski  
MESTNIK: pri m lskih  
ORODNIK: z m lskima  

množina  
IMENOVALNIK: m lska  
RODILNIK: m lskih  
DAJALNIK: m lskim  
TOŽILNIK: m lska  
MESTNIK: pri m lskih  
ORODNIK: z m lskimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
molska masa  

iz kemije masa enega mola določene snovi, izražena 
v gramih na mol [M]  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

molska masa elementa, snovi, spojine  
▪ Ker je molska masa vodika veliko manjša kot 
molska masa kisika, bo v 1 g vodika večje število 

molekul kot v enaki masi kisika.  
▪▪▪   
▪ Voda ima glede na svojo razmeroma majhno molsko 
maso nenavadne lastnosti.  
  
molska prostornina  

iz kemije prostornina enega mola določenega plina 

[Vm]  
▪ Pojem molske prostornine ne sme biti vezan samo 
na stanje plina pri temperaturi 0 °C in tlaku 
101,3 kPa, saj molsko prostornino zavzema 1 mol 
katerega koli plina pri poljubnih pogojih.  
  
IZVOR  
↑mol  
  

mravljínčar mravljínčarja samostalnik moškega spola  

[mra ljínčar]  
POMEN  

sesalec z dolgim rilcem in dolgim lepljivim 
jezikom, ki se prehranjuje z mravljami in termiti, 
po izvoru iz Srednje in Južne Amerike; primerjaj lat. 
Vermilingua  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ Ko se mravlje vsujejo iz mravljišča, jih mravljinčar 
poliže z do 22 cm dolgim lepljivim jezikom.  
▪ Drobni možgani v ozki lobanji, kakršno imajo tudi 
mravljinčarji in lenivci, obdelujejo predvsem 
vonjalne informacije.  

▪▪▪   

▪ Poznamo štiri vrste mravljinčarjev, ki živijo v Srednji 
in Južni Ameriki.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[mra ljínčar]  
IPA: [mɾauˈljiːnʧaɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: mravljínčar  
RODILNIK: mravljínčarja  
DAJALNIK: mravljínčarju  
TOŽILNIK: mravljínčarja  
MESTNIK: pri mravljínčarju  
ORODNIK: z mravljínčarjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: mravljínčarja  
RODILNIK: mravljínčarjev  
DAJALNIK: mravljínčarjema  
TOŽILNIK: mravljínčarja  
MESTNIK: pri mravljínčarjih  
ORODNIK: z mravljínčarjema  

množina  
IMENOVALNIK: mravljínčarji  
RODILNIK: mravljínčarjev  
DAJALNIK: mravljínčarjem  
TOŽILNIK: mravljínčarje  
MESTNIK: pri mravljínčarjih  
ORODNIK: z mravljínčarji  

  
TONEMSKO  

[mra ljȋnčar]  
IPA: [mɾauljíːnʧàɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: mravljȋnčar  
RODILNIK: mravljȋnčarja  
DAJALNIK: mravljȋnčarju  
TOŽILNIK: mravljȋnčarja  
MESTNIK: pri mravljȋnčarju  
ORODNIK: z mravljȋnčarjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: mravljȋnčarja  
RODILNIK: mravljȋnčarjev  
DAJALNIK: mravljȋnčarjema  
TOŽILNIK: mravljȋnčarja  
MESTNIK: pri mravljȋnčarjih  
ORODNIK: z mravljȋnčarjema  

množina  
IMENOVALNIK: mravljȋnčarji  
RODILNIK: mravljȋnčarjev  
DAJALNIK: mravljȋnčarjem  
TOŽILNIK: mravljȋnčarje  
MESTNIK: pri mravljȋnčarjih  
ORODNIK: z mravljȋnčarji  

  
IZVOR  
↑mravljinec  
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mŕsa mŕse; in MŔSA samostalnik ženskega spola  

[m rsa]  
POMEN  

iz medicine stafilokok, odporen proti penicilinskim in 
cefalosporinskim antibiotikom, zlasti kot 
povzročitelj bolnišničnih okužb  
▪ Celovitih podatkov o okuženosti vseh hospitaliziranih 
bolnikov in o smrtih zaradi mrse ni.  
▪ Okužba z mrso je potencialno smrtonosna, saj so 
nekateri sevi tega na meticilin odpornega stafilokoka 
v zadnjem desetletju razvili odpornost na antibiotike, 
ki jih običajno uporabljajo za zdravljenje.  
▪ Svetovna zdravstvena organizacija je nedavno 

iskanje zdravila za mrso označila za visoko prioriteto.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[m rsa]  
IPA: [ˈməɾsa]  
ednina  

IMENOVALNIK: mŕsa  
RODILNIK: mŕse  
DAJALNIK: mŕsi  
TOŽILNIK: mŕso  
MESTNIK: pri mŕsi  
ORODNIK: z mŕso  

dvojina  
IMENOVALNIK: mŕsi  
RODILNIK: mŕs  
DAJALNIK: mŕsama  
TOŽILNIK: mŕsi  
MESTNIK: pri mŕsah  
ORODNIK: z mŕsama  

množina  
IMENOVALNIK: mŕse  
RODILNIK: mŕs  
DAJALNIK: mŕsam  
TOŽILNIK: mŕse  
MESTNIK: pri mŕsah  
ORODNIK: z mŕsami  

  
TONEMSKO  

[m rsa]  
IPA: [m ɾsà]  
ednina  

IMENOVALNIK: mȓsa  
RODILNIK: mȓse  
DAJALNIK: mȓsi  
TOŽILNIK: mȓso  
MESTNIK: pri mȓsi  
ORODNIK: z mȓso  

dvojina  
IMENOVALNIK: mȓsi  
RODILNIK: mȓs  
DAJALNIK: mȓsama  

TOŽILNIK: mȓsi  
MESTNIK: pri mȓsah  
ORODNIK: z mȓsama  

množina  
IMENOVALNIK: mȓse  
RODILNIK: mȓs  
DAJALNIK: mȓsam  
TOŽILNIK: mȓse  
MESTNIK: pri mȓsah  
ORODNIK: z mȓsami  

  
IZVOR  
↑MRSA  
  

MŔSA MŔSE; in mŕsa samostalnik ženskega spola  

[m rsa] kratica  
POMEN  

iz medicine stafilokok, odporen proti penicilinskim in 
cefalosporinskim antibiotikom, zlasti kot 
povzročitelj bolnišničnih okužb  
▪ Okužba z MRSO, ki se ne odziva na zdravljenje z 
antibiotiki, je v bolnišnicah večna nevarnost za 
imunsko oslabljene bolnike.  
▪ Ni naključje, da je na kirurškem oddelku največ 
primerov okuženih z MRSO, saj so pacienti po 

operaciji pogosto zelo oslabljeni.  
▪ Podatek iz raziskave je več manjših bolnišnic 
spodbudil, da so začele dejavneje spremljati 

navzočnost MRSE pri bolnikih.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[m rsa]  
IPA: [ˈməɾsa]  
ednina  

IMENOVALNIK: MŔSA  
RODILNIK: MŔSE  
DAJALNIK: MŔSI  
TOŽILNIK: MŔSO  
MESTNIK: pri MŔSI  
ORODNIK: z MŔSO  

dvojina  
IMENOVALNIK: MŔSI  
RODILNIK: MŔS  
DAJALNIK: MŔSAMA  
TOŽILNIK: MŔSI  
MESTNIK: pri MŔSAH  
ORODNIK: z MŔSAMA  

množina  
IMENOVALNIK: MŔSE  
RODILNIK: MŔS  
DAJALNIK: MŔSAM  
TOŽILNIK: MŔSE  
MESTNIK: pri MŔSAH  
ORODNIK: z MŔSAMI  
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TONEMSKO  
[m rsa]  
IPA: [m ɾsà]  
ednina  

IMENOVALNIK: MȒSA  
RODILNIK: MȒSE  
DAJALNIK: MȒSI  
TOŽILNIK: MȒSO  
MESTNIK: pri MȒSI  
ORODNIK: z MȒSO  

dvojina  
IMENOVALNIK: MȒSI  
RODILNIK: MȒS  
DAJALNIK: MȒSAMA  
TOŽILNIK: MȒSI  
MESTNIK: pri MȒSAH  
ORODNIK: z MȒSAMA  

množina  
IMENOVALNIK: MȒSE  
RODILNIK: MȒS  
DAJALNIK: MȒSAM  
TOŽILNIK: MȒSE  
MESTNIK: pri MȒSAH  
ORODNIK: z MȒSAMI  

  
IZVOR  
prevzeto iz angl. MRSA, kratice za Methicillin-
resistant Staphylococcus aureus ‛na meticilin 
rezistentni zlati stafilokok’, iz ↑meticilin, 
↑rezistenten, ↑stafilokok in lat. aureus ‛zlat’  
  

mulatjêra mulatjêre samostalnik ženskega spola  

[mulatjêra]  
POMEN  

širša, utrjena gorska pot, ki navadno poteka po 
stari trgovski ali vojaški poti  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

italijanska mulatjera | markirana mulatjera | 

oskrbovalna, vojaška mulatjera | široka, zložna 
mulatjera  
▪ Prečkamo prodišče in v nekaj minutah dosežemo 
markirano mulatjero proti Kriškim podom.  
▪ Vojska je poskrbela za zelo dobro oskrbovalno 

mulatjero.  
▪ Po stari vojaški mulatjeri smo se počasi vzpenjali 

proti vrhu.  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

mulatjera se odcepi | mulatjera se vije | mulatjera 

vodi KAM  
▪ Sestop je enostaven, saj se mulatjera vije po 

ozkem zahodnem grebenu.  
▪ Mulatjera nas vodi najprej daleč desno, potem pa 
se obrne proti levi.  

⏵ glag. + po + sam. beseda v mestniku  
hoditi po mulatjeri | nadaljevati po mulatjeri | vzpeti 

se po mulatjeri  

▪ Hodila sva po mulatjeri, široki poti iz vojnih časov.  
▪ Pot nadaljujemo po široki mulatjeri, ki se vije nad 
globokimi kraškimi vrtačami in preči nekaj strmih 
grap.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
▪ Na nadmorski višini približno 1900 metrov 
zapustimo mulatjero.  

▪▪▪   
▪ Na greben je speljana udobna mulatjera, vendar je 
njen začetek tako skrit, da ga je še z dobrim opisom 

težko najti.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[mulatjêra]  
IPA: [mulaˈtjɛːɾa]  
ednina  

IMENOVALNIK: mulatjêra  
RODILNIK: mulatjêre  
DAJALNIK: mulatjêri  
TOŽILNIK: mulatjêro  
MESTNIK: pri mulatjêri  
ORODNIK: z mulatjêro  

dvojina  
IMENOVALNIK: mulatjêri  
RODILNIK: mulatjêr  
DAJALNIK: mulatjêrama  
TOŽILNIK: mulatjêri  
MESTNIK: pri mulatjêrah  
ORODNIK: z mulatjêrama  

množina  
IMENOVALNIK: mulatjêre  
RODILNIK: mulatjêr  
DAJALNIK: mulatjêram  
TOŽILNIK: mulatjêre  
MESTNIK: pri mulatjêrah  
ORODNIK: z mulatjêrami  

  
TONEMSKO  

[mulatjȇra]  
IPA: [mulatj ːɾà]  
ednina  

IMENOVALNIK: mulatjȇra  
RODILNIK: mulatjȇre  
DAJALNIK: mulatjȇri  
TOŽILNIK: mulatjȇro  
MESTNIK: pri mulatjȇri  
ORODNIK: z mulatjȇro  

dvojina  
IMENOVALNIK: mulatjȇri  
RODILNIK: mulatjȇr  
DAJALNIK: mulatjȇrama  
TOŽILNIK: mulatjȇri  
MESTNIK: pri mulatjȇrah  
ORODNIK: z mulatjȇrama  

množina  
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IMENOVALNIK: mulatjȇre  
RODILNIK: mulatjȇr  
DAJALNIK: mulatjȇram  
TOŽILNIK: mulatjȇre  
MESTNIK: pri mulatjȇrah  
ORODNIK: z mulatjȇrami  

  
IZVOR  
prevzeto iz it. mulattièra, iz mulattièro ‛ki je v zvezi 
z mulami’, glej ↑mula  
  

múltilaterála múltilaterále samostalnik ženskega spola  

[múltilaterála]  
POMEN  

dejavnost, ki jo skupaj izvajajo partnerji iz več 
držav, ali rezultat te dejavnosti, zlasti dogovor, 
sporazum med državami  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

politična multilaterala  
▪ Tiskovne konference se je udeležila tudi generalna 
direktorica direktorata za načrtovanje politik in 
politično multilateralo na ministrstvu za zunanje 
zadeve.  
▪ Šeststranska multilaterala se je zožila na 
dvostranske pogovore med Pjongjangom in 

Washingtonom.  
⏵ sam. beseda + za + sam. beseda v tožilniku  

sekretar za multilateralo | sektor za multilateralo  
▪ Kljub sicer bogati diplomatski karieri ne velja ravno 
za strokovnjaka za multilateralo.  

▪▪▪   
▪ Podlaga vsake izmenjave je kakršenkoli 
medinstitucionalni dogovor (bilaterala, multilaterala); 
pred odhodom študent podpiše študijski sporazum z 
domačo in tujo institucijo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[múltilaterála]  
IPA: [ˈmuːltilatɛˈɾaːla]  
ednina  

IMENOVALNIK: múltilaterála  
RODILNIK: múltilaterále  
DAJALNIK: múltilateráli  
TOŽILNIK: múltilaterálo  
MESTNIK: pri múltilateráli  
ORODNIK: z múltilaterálo  

dvojina  
IMENOVALNIK: múltilateráli  
RODILNIK: múltilaterál  
DAJALNIK: múltilaterálama  
TOŽILNIK: múltilateráli  
MESTNIK: pri múltilaterálah  
ORODNIK: z múltilaterálama  

množina  
IMENOVALNIK: múltilaterále  

RODILNIK: múltilaterál  
DAJALNIK: múltilaterálam  
TOŽILNIK: múltilaterále  
MESTNIK: pri múltilaterálah  
ORODNIK: z múltilaterálami  

  
TONEMSKO  

[mȗltilaterȃla]  
IPA: [múːltìlatɛɾáːlà]  
ednina  

IMENOVALNIK: mȗltilaterȃla  
RODILNIK: mȗltilaterȃle  
DAJALNIK: mȗltilaterȃli  
TOŽILNIK: mȗltilaterȃlo  
MESTNIK: pri mȗltilaterȃli  
ORODNIK: z mȗltilaterȃlo  

dvojina  
IMENOVALNIK: mȗltilaterȃli  
RODILNIK: mȗltilaterȃl  
DAJALNIK: mȗltilaterȃlama  
TOŽILNIK: mȗltilaterȃli  
MESTNIK: pri mȗltilaterȃlah  
ORODNIK: z mȗltilaterȃlama  

množina  
IMENOVALNIK: mȗltilaterȃle  
RODILNIK: mȗltilaterȃl  
DAJALNIK: mȗltilaterȃlam  
TOŽILNIK: mȗltilaterȃle  
MESTNIK: pri mȗltilaterȃlah  
ORODNIK: z mȗltilaterȃlami  

  
IZVOR  
↑multilateralen  
  

múltilaterálen múltilaterálna múltilaterálno 

pridevnik  
[múltilaterálən]  
POMEN  

1. ki zadeva, vključuje več strani  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

multilateralen pristop | multilateralno srečanje  
▪ Na področju zagotavljanja ukrepov za mir in 
varnost je nujno potreben stalen multilateralen 
mehanizem.  
▪ Istega dne pride po vrsti bilateralnih razgovorov do 
prvega multilateralnega srečanja štirih strank.  

2. v obliki multilateralni ki je v zvezi z multilateralo  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

multilateralni dogovor, sporazum | multilateralni 
forumi, odnosi | multilateralna diplomacija | 

multilateralna institucija | multilateralno sodelovanje, 
srečanje | multilateralna pogajanja  
▪ V okviru Svetovne trgovinske organizacije se 
novembra začenja nov krog multilateralnih 
trgovinskih pogajanj.  
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▪ Izpostavili so dobro sodelovanje na 
multilateralnem področju, in sicer v varnostnem 
svetu Združenih narodov, v Svetu Evrope in v 

Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.  
⏵ priredna zveza  

multilateralni in bilateralni  
▪ Za lažje izvajanje dela obstajajo multilateralni in 

bilateralni sporazumi med državami.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[múltilaterálən]  
IPA: [ˈmuːltilatɛˈɾaːlən]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: múltilaterálen  
določno múltilaterálni  

RODILNIK: múltilaterálnega  
DAJALNIK: múltilaterálnemu  
TOŽILNIK: múltilaterálen  

določno múltilaterálni  
živo múltilaterálnega  

MESTNIK: pri múltilaterálnem  
ORODNIK: z múltilaterálnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: múltilaterálna  
RODILNIK: múltilaterálnih  
DAJALNIK: múltilaterálnima  
TOŽILNIK: múltilaterálna  
MESTNIK: pri múltilaterálnih  
ORODNIK: z múltilaterálnima  

množina  
IMENOVALNIK: múltilaterálni  
RODILNIK: múltilaterálnih  
DAJALNIK: múltilaterálnim  
TOŽILNIK: múltilaterálne  
MESTNIK: pri múltilaterálnih  
ORODNIK: z múltilaterálnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: múltilaterálna  
RODILNIK: múltilaterálne  
DAJALNIK: múltilaterálni  
TOŽILNIK: múltilaterálno  
MESTNIK: pri múltilaterálni  
ORODNIK: z múltilaterálno  

dvojina  
IMENOVALNIK: múltilaterálni  
RODILNIK: múltilaterálnih  
DAJALNIK: múltilaterálnima  
TOŽILNIK: múltilaterálni  
MESTNIK: pri múltilaterálnih  
ORODNIK: z múltilaterálnima  

množina  
IMENOVALNIK: múltilaterálne  

RODILNIK: múltilaterálnih  
DAJALNIK: múltilaterálnim  
TOŽILNIK: múltilaterálne  
MESTNIK: pri múltilaterálnih  
ORODNIK: z múltilaterálnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: múltilaterálno  
RODILNIK: múltilaterálnega  
DAJALNIK: múltilaterálnemu  
TOŽILNIK: múltilaterálno  
MESTNIK: pri múltilaterálnem  
ORODNIK: z múltilaterálnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: múltilaterálni  
RODILNIK: múltilaterálnih  
DAJALNIK: múltilaterálnima  
TOŽILNIK: múltilaterálni  
MESTNIK: pri múltilaterálnih  
ORODNIK: z múltilaterálnima  

množina  
IMENOVALNIK: múltilaterálna  
RODILNIK: múltilaterálnih  
DAJALNIK: múltilaterálnim  
TOŽILNIK: múltilaterálna  
MESTNIK: pri múltilaterálnih  
ORODNIK: z múltilaterálnimi  

  
TONEMSKO  

[mȗltilaterȃlən]  
IPA: [múːltìlatɛɾáːl n]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: mȗltilaterȃlen  
določno mȗltilaterȃlni  

RODILNIK: mȗltilaterȃlnega  
DAJALNIK: mȗltilaterȃlnemu  
TOŽILNIK: mȗltilaterȃlen  

določno mȗltilaterȃlni  
živo mȗltilaterȃlnega  

MESTNIK: pri mȗltilaterȃlnem  
ORODNIK: z mȗltilaterȃlnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: mȗltilaterȃlna  
RODILNIK: mȗltilaterȃlnih  
DAJALNIK: mȗltilaterȃlnima  
TOŽILNIK: mȗltilaterȃlna  
MESTNIK: pri mȗltilaterȃlnih  
ORODNIK: z mȗltilaterȃlnima  

množina  
IMENOVALNIK: mȗltilaterȃlni  
RODILNIK: mȗltilaterȃlnih  
DAJALNIK: mȗltilaterȃlnim  
TOŽILNIK: mȗltilaterȃlne  
MESTNIK: pri mȗltilaterȃlnih  
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ORODNIK: z mȗltilaterȃlnimi  
ženski spol  

ednina  
IMENOVALNIK: mȗltilaterȃlna  
RODILNIK: mȗltilaterȃlne  
DAJALNIK: mȗltilaterȃlni  
TOŽILNIK: mȗltilaterȃlno  
MESTNIK: pri mȗltilaterȃlni  
ORODNIK: z mȗltilaterȃlno  

dvojina  
IMENOVALNIK: mȗltilaterȃlni  
RODILNIK: mȗltilaterȃlnih  
DAJALNIK: mȗltilaterȃlnima  
TOŽILNIK: mȗltilaterȃlni  
MESTNIK: pri mȗltilaterȃlnih  
ORODNIK: z mȗltilaterȃlnima  

množina  
IMENOVALNIK: mȗltilaterȃlne  
RODILNIK: mȗltilaterȃlnih  
DAJALNIK: mȗltilaterȃlnim  
TOŽILNIK: mȗltilaterȃlne  
MESTNIK: pri mȗltilaterȃlnih  
ORODNIK: z mȗltilaterȃlnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: mȗltilaterȃlno  
RODILNIK: mȗltilaterȃlnega  
DAJALNIK: mȗltilaterȃlnemu  
TOŽILNIK: mȗltilaterȃlno  
MESTNIK: pri mȗltilaterȃlnem  
ORODNIK: z mȗltilaterȃlnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: mȗltilaterȃlni  
RODILNIK: mȗltilaterȃlnih  
DAJALNIK: mȗltilaterȃlnima  
TOŽILNIK: mȗltilaterȃlni  
MESTNIK: pri mȗltilaterȃlnih  
ORODNIK: z mȗltilaterȃlnima  

množina  
IMENOVALNIK: mȗltilaterȃlna  
RODILNIK: mȗltilaterȃlnih  
DAJALNIK: mȗltilaterȃlnim  
TOŽILNIK: mȗltilaterȃlna  
MESTNIK: pri mȗltilaterȃlnih  
ORODNIK: z mȗltilaterȃlnimi  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem., angl. multilateral, frc. 
multilatéral iz nlat. multilateralis, iz lat. multus 
‛mnog’ + laterālis ‛stranski’  
  

múltilaterálno prislov  

[múltilaterálno]  
POMEN  

takó, da zadeva, vključuje več strani  

▪ Pogajanja potekajo bilateralno, z vsako državo 
posebej, in ne multilateralno, s celo skupino držav.  
▪ Poudarili so skupno odgovornost za gospodarski in 
socialni položaj svetu, ki naj bi bil multilateralno 
usmerjen.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[múltilaterálno]  
IPA: [ˈmuːltilatɛˈɾaːlnɔ]  

  
TONEMSKO  

[mȗltilaterȃlno]  
IPA: [múːltìlatɛɾáːln ]  

  
IZVOR  
↑multilateralen  
  

múltivitamín múltivitamína samostalnik moškega spola  

[múltivitamín]  
POMEN  

pripravek, ki vsebuje več različnih vitaminov  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Številni prehranski strokovnjaki so pri 
predpisovanju multivitaminov zadržani.  
▪ Obstajajo prepričljivi dokazi, da umerjeno jemanje 
multivitaminov in mineralov pripomore k boljšemu 
umskemu in tudi čustvenemu stanju.  

▪▪▪   
▪ V prenatalni dobi si izberite multivitamin, ki vsebuje 

tudi vitamin C.  
▪ Multivitamini krepijo odpornost pri diabetikih.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[múltivitamín]  
IPA: [ˈmuːltiʋitaˈmiːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: múltivitamín  
RODILNIK: múltivitamína  
DAJALNIK: múltivitamínu  
TOŽILNIK: múltivitamín  
MESTNIK: pri múltivitamínu  
ORODNIK: z múltivitamínom  

dvojina  
IMENOVALNIK: múltivitamína  
RODILNIK: múltivitamínov  
DAJALNIK: múltivitamínoma  
TOŽILNIK: múltivitamína  
MESTNIK: pri múltivitamínih  
ORODNIK: z múltivitamínoma  

množina  
IMENOVALNIK: múltivitamíni  
RODILNIK: múltivitamínov  
DAJALNIK: múltivitamínom  
TOŽILNIK: múltivitamíne  
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MESTNIK: pri múltivitamínih  
ORODNIK: z múltivitamíni  

  
TONEMSKO  

[mȗltivitamȋn]  
IPA: [múːltìʋitamíːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: mȗltivitamȋn  
RODILNIK: mȗltivitamȋna  
DAJALNIK: mȗltivitamȋnu  
TOŽILNIK: mȗltivitamȋn  
MESTNIK: pri mȗltivitamȋnu  
ORODNIK: z mȗltivitamȋnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: mȗltivitamȋna  
RODILNIK: mȗltivitamȋnov  
DAJALNIK: mȗltivitamȋnoma  
TOŽILNIK: mȗltivitamȋna  
MESTNIK: pri mȗltivitamȋnih  
ORODNIK: z mȗltivitamȋnoma  

množina  
IMENOVALNIK: mȗltivitamȋni  
RODILNIK: mȗltivitamȋnov  
DAJALNIK: mȗltivitamȋnom  
TOŽILNIK: mȗltivitamȋne  
MESTNIK: pri mȗltivitamȋnih  
ORODNIK: z mȗltivitamȋni  

  
IZVOR  
prevzeto iz angl. multivitamin, iz lat. multus ‛mnog’ 
+ ↑vitamin  
  

múltivitamínski múltivitamínska 

múltivitamínsko pridevnik  
[múltivitamínski]  
POMEN  

ki vsebuje več različnih vitaminov  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

multivitaminski dodatek | multivitaminski napitek, 
sok | multivitaminski preparat, pripravek | 

multivitaminska pijača | multivitaminska tableta  
▪ Dieta tedensko priporoča 10 jedilnih žlic kuhanega 
paradižnikovega soka in dnevno uživanje 

multivitaminskih dodatkov.  
▪ Strokovnjaki za prehrano so že nekaj dni pred 
maratonom opozarjali tekače, naj redno pijejo 
multivitaminske napitke, da med maratonom ne bi 
dehidrirali.  
▪ V zimskem času bo zelo dobrodošla 
multivitaminska krema za obraz, ki vsebuje olivno 
olje.  

⏵ priredna zveza  
multivitaminski in mineralni  
▪ V zimskih mesecih jemljite multivitaminske in 
mineralne pripravke.  

  

IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[múltivitamínski]  
IPA: [ˈmuːltiʋitaˈmiːnski]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: múltivitamínski  
RODILNIK: múltivitamínskega  
DAJALNIK: múltivitamínskemu  
TOŽILNIK: múltivitamínski  

živo múltivitamínskega  
MESTNIK: pri múltivitamínskem  
ORODNIK: z múltivitamínskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: múltivitamínska  
RODILNIK: múltivitamínskih  
DAJALNIK: múltivitamínskima  
TOŽILNIK: múltivitamínska  
MESTNIK: pri múltivitamínskih  
ORODNIK: z múltivitamínskima  

množina  
IMENOVALNIK: múltivitamínski  
RODILNIK: múltivitamínskih  
DAJALNIK: múltivitamínskim  
TOŽILNIK: múltivitamínske  
MESTNIK: pri múltivitamínskih  
ORODNIK: z múltivitamínskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: múltivitamínska  
RODILNIK: múltivitamínske  
DAJALNIK: múltivitamínski  
TOŽILNIK: múltivitamínsko  
MESTNIK: pri múltivitamínski  
ORODNIK: z múltivitamínsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: múltivitamínski  
RODILNIK: múltivitamínskih  
DAJALNIK: múltivitamínskima  
TOŽILNIK: múltivitamínski  
MESTNIK: pri múltivitamínskih  
ORODNIK: z múltivitamínskima  

množina  
IMENOVALNIK: múltivitamínske  
RODILNIK: múltivitamínskih  
DAJALNIK: múltivitamínskim  
TOŽILNIK: múltivitamínske  
MESTNIK: pri múltivitamínskih  
ORODNIK: z múltivitamínskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: múltivitamínsko  
RODILNIK: múltivitamínskega  
DAJALNIK: múltivitamínskemu  
TOŽILNIK: múltivitamínsko  
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MESTNIK: pri múltivitamínskem  
ORODNIK: z múltivitamínskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: múltivitamínski  
RODILNIK: múltivitamínskih  
DAJALNIK: múltivitamínskima  
TOŽILNIK: múltivitamínski  
MESTNIK: pri múltivitamínskih  
ORODNIK: z múltivitamínskima  

množina  
IMENOVALNIK: múltivitamínska  
RODILNIK: múltivitamínskih  
DAJALNIK: múltivitamínskim  
TOŽILNIK: múltivitamínska  
MESTNIK: pri múltivitamínskih  
ORODNIK: z múltivitamínskimi  

  
TONEMSKO  

[mȗltivitamȋnski]  
IPA: [múːltìʋitamíːnskì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: mȗltivitamȋnski  
RODILNIK: mȗltivitamȋnskega  
DAJALNIK: mȗltivitamȋnskemu  
TOŽILNIK: mȗltivitamȋnski  

živo mȗltivitamȋnskega  
MESTNIK: pri mȗltivitamȋnskem  
ORODNIK: z mȗltivitamȋnskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: mȗltivitamȋnska  
RODILNIK: mȗltivitamȋnskih  
DAJALNIK: mȗltivitamȋnskima  
TOŽILNIK: mȗltivitamȋnska  
MESTNIK: pri mȗltivitamȋnskih  
ORODNIK: z mȗltivitamȋnskima  

množina  
IMENOVALNIK: mȗltivitamȋnski  
RODILNIK: mȗltivitamȋnskih  
DAJALNIK: mȗltivitamȋnskim  
TOŽILNIK: mȗltivitamȋnske  
MESTNIK: pri mȗltivitamȋnskih  
ORODNIK: z mȗltivitamȋnskimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: mȗltivitamȋnska  
RODILNIK: mȗltivitamȋnske  
DAJALNIK: mȗltivitamȋnski  
TOŽILNIK: mȗltivitamȋnsko  
MESTNIK: pri mȗltivitamȋnski  
ORODNIK: z mȗltivitamȋnsko  

dvojina  
IMENOVALNIK: mȗltivitamȋnski  
RODILNIK: mȗltivitamȋnskih  
DAJALNIK: mȗltivitamȋnskima  

TOŽILNIK: mȗltivitamȋnski  
MESTNIK: pri mȗltivitamȋnskih  
ORODNIK: z mȗltivitamȋnskima  

množina  
IMENOVALNIK: mȗltivitamȋnske  
RODILNIK: mȗltivitamȋnskih  
DAJALNIK: mȗltivitamȋnskim  
TOŽILNIK: mȗltivitamȋnske  
MESTNIK: pri mȗltivitamȋnskih  
ORODNIK: z mȗltivitamȋnskimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: mȗltivitamȋnsko  
RODILNIK: mȗltivitamȋnskega  
DAJALNIK: mȗltivitamȋnskemu  
TOŽILNIK: mȗltivitamȋnsko  
MESTNIK: pri mȗltivitamȋnskem  
ORODNIK: z mȗltivitamȋnskim  

dvojina  
IMENOVALNIK: mȗltivitamȋnski  
RODILNIK: mȗltivitamȋnskih  
DAJALNIK: mȗltivitamȋnskima  
TOŽILNIK: mȗltivitamȋnski  
MESTNIK: pri mȗltivitamȋnskih  
ORODNIK: z mȗltivitamȋnskima  

množina  
IMENOVALNIK: mȗltivitamȋnska  
RODILNIK: mȗltivitamȋnskih  
DAJALNIK: mȗltivitamȋnskim  
TOŽILNIK: mȗltivitamȋnska  
MESTNIK: pri mȗltivitamȋnskih  
ORODNIK: z mȗltivitamȋnskimi  

  
IZVOR  
↑multivitamin  
  

MW simbol  

POMEN  

1. simbol za enoto megavat  
▪ Danes toplarna obratuje z močjo 150 MW, grajena 
pa je za moč 400 MW.  

2. del pridevniške zloženke v obliki n-MW <-megavatni>  
▪ Prihodnje leto bo začela delovati večja elektrarna, 
sestavljena iz 80-MW modulov s skupno močjo 
300 MW.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑megavat  
  

MWh simbol  

POMEN  
simbol za enoto megavatna ura  
▪ Na streho objekta bomo vgradili fotovoltaični sistem, 
ki bo omogočal avtonomno napajanje objekta z 
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električno energijo, saj bo na leto generiral kar 
60,7 MWh električne energije.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑megavat + lat. hōra ‛ura’  
  

N simbol  

POMEN  
simbol za enoto njuten, newton  
▪ Pri preizkusu z lutkami, ki so bile ob trku v sedežu 
obrnjene v nasprotni smeri vožnje, so izmerili, da na 
vrat deluje sila približno 500 N.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑newton  
  

nacho nacha; tudi náčo samostalnik moškega spola  

[náčo]  
POMEN  

1. omaka, pomaka iz topljenega sira, masla, 
moke, mleka, začimb  
▪ Čez zvito tortiljo prelijemo nacho.  

2. kot pridevnik ki je v zvezi z nachom 1.  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + sam. beseda  

nacho sir  
▪ Najljubši prigrizek je čips z guacamole omako, za 

zaključek pa solata z nacho prelivom.  
▪ Nadevamo tortilje in jih prelijemo s salso ali nacho 

sirom.  
▪ Takitose ocvremo v vročem olju in serviramo na 
krožnik. Poleg postrežemo nacho sir in smetanovo 

omako.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[náčo]  
IPA: [ˈnaːʧɔ]  
ednina  

IMENOVALNIK: nacho [náčo]  
RODILNIK: nacha [náča]  
DAJALNIK: nachu [náču]  
TOŽILNIK: nacho [náčo]  
MESTNIK: pri nachu [pri náču]  
ORODNIK: z nachom [z náčem]  

dvojina  
IMENOVALNIK: nacha [náča]  
RODILNIK: nachov [náčev]  
DAJALNIK: nachoma [náčema]  
TOŽILNIK: nacha [náča]  
MESTNIK: pri nachih [pri náčih]  
ORODNIK: z nachoma [z náčema]  

množina  
IMENOVALNIK: nachi [náči]  

RODILNIK: nachov [náčev]  
DAJALNIK: nachom [náčem]  
TOŽILNIK: nache [náče]  
MESTNIK: pri nachih [pri náčih]  
ORODNIK: z nachi [z náči]  

  
TONEMSKO  

[nȃčo]  
IPA: [náːʧ ]  
ednina  

IMENOVALNIK: nacho [nȃčo]  
RODILNIK: nacha [nȃča]  
DAJALNIK: nachu [nȃču]  
TOŽILNIK: nacho [nȃčo]  
MESTNIK: pri nachu [pri nȃču]  
ORODNIK: z nachom [z nȃčem]  

dvojina  
IMENOVALNIK: nacha [nȃča]  
RODILNIK: nachov [nȃčev]  
DAJALNIK: nachoma [nȃčema]  
TOŽILNIK: nacha [nȃča]  
MESTNIK: pri nachih [pri nȃčih]  
ORODNIK: z nachoma [z nȃčema]  

množina  
IMENOVALNIK: nachi [nȃči]  
RODILNIK: nachov [nȃčev]  
DAJALNIK: nachom [nȃčem]  
TOŽILNIK: nache [nȃče]  
MESTNIK: pri nachih [pri nȃčih]  
ORODNIK: z nachi [z nȃči]  

  
IZVOR  
prevzeto prek angl. nacho, prvotno (special) 
nachos, iz špan. Nacho's (especiales) ‛Načeva 
specialiteta’, po mehiškem natakarju Ignaciju Anayi  
  

náčo náča; glej nacho samostalnik moškega spola  

[náčo]  
POMEN  

1. omaka, pomaka iz topljenega sira, masla, 
moke, mleka, začimb  
▪ V ponudbi bodo vroče hrenovke, arašidi, pokovka in 

mehiška specialiteta načo.  

2. kot pridevnik ki je v zvezi z načem 1.  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + sam. beseda  

načo sir  
▪ V lokalih se lahko razvajajo s sendvičem, 
obloženim s toplimi rezinami piščanca, popečenimi 

paprikami, paradižnikom in z načo sirom.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[náčo]  
IPA: [ˈnaːʧɔ]  
ednina  
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IMENOVALNIK: náčo  
RODILNIK: náča  
DAJALNIK: náču  
TOŽILNIK: náčo  
MESTNIK: pri náču  
ORODNIK: z náčem  

dvojina  
IMENOVALNIK: náča  
RODILNIK: náčev  
DAJALNIK: náčema  
TOŽILNIK: náča  
MESTNIK: pri náčih  
ORODNIK: z náčema  

množina  
IMENOVALNIK: náči  
RODILNIK: náčev  
DAJALNIK: náčem  
TOŽILNIK: náče  
MESTNIK: pri náčih  
ORODNIK: z náči  

  
TONEMSKO  

[nȃčo]  
IPA: [náːʧ ]  
ednina  

IMENOVALNIK: nȃčo  
RODILNIK: nȃča  
DAJALNIK: nȃču  
TOŽILNIK: nȃčo  
MESTNIK: pri nȃču  
ORODNIK: z nȃčem  

dvojina  
IMENOVALNIK: nȃča  
RODILNIK: nȃčev  
DAJALNIK: nȃčema  
TOŽILNIK: nȃča  
MESTNIK: pri nȃčih  
ORODNIK: z nȃčema  

množina  
IMENOVALNIK: nȃči  
RODILNIK: nȃčev  
DAJALNIK: nȃčem  
TOŽILNIK: nȃče  
MESTNIK: pri nȃčih  
ORODNIK: z nȃči  

  
IZVOR  
↑nacho  
  

nadláhtnica nadláhtnice samostalnik ženskega spola  

[nadláhtnica]  
POMEN  

kost v nadlakti, ki sega od rame do komolca  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

desna, leva nadlahtnica | zlomljena nadlahtnica  

▪ Pri padcu je dobil več odrgnin, zlomil pa si je tudi 
levo nadlahtnico, zato so ga reševalci s 
helikopterjem prepeljali v bolnišnico.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
zlom nadlahtnice  
▪ Nekontroliran padec se je končal z zlomom 
nadlahtnice.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
zlomiti si nadlahtnico  
▪ Padla je po vozišču in si zlomila desno 
nadlahtnico.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[nadláhtnica]  
IPA: [nadˈlaːxtniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: nadláhtnica  
RODILNIK: nadláhtnice  
DAJALNIK: nadláhtnici  
TOŽILNIK: nadláhtnico  
MESTNIK: pri nadláhtnici  
ORODNIK: z nadláhtnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: nadláhtnici  
RODILNIK: nadláhtnic  
DAJALNIK: nadláhtnicama  
TOŽILNIK: nadláhtnici  
MESTNIK: pri nadláhtnicah  
ORODNIK: z nadláhtnicama  

množina  
IMENOVALNIK: nadláhtnice  
RODILNIK: nadláhtnic  
DAJALNIK: nadláhtnicam  
TOŽILNIK: nadláhtnice  
MESTNIK: pri nadláhtnicah  
ORODNIK: z nadláhtnicami  

  
TONEMSKO  

[nadlȃhtnica]  
IPA: [nadláːxtnìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: nadlȃhtnica  
RODILNIK: nadlȃhtnice  
DAJALNIK: nadlȃhtnici  
TOŽILNIK: nadlȃhtnico  
MESTNIK: pri nadlȃhtnici  
ORODNIK: z nadlȃhtnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: nadlȃhtnici  
RODILNIK: nadlȃhtnic  
DAJALNIK: nadlȃhtnicama  
TOŽILNIK: nadlȃhtnici  
MESTNIK: pri nadlȃhtnicah  
ORODNIK: z nadlȃhtnicama  

množina  
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IMENOVALNIK: nadlȃhtnice  
RODILNIK: nadlȃhtnic  
DAJALNIK: nadlȃhtnicam  
TOŽILNIK: nadlȃhtnice  
MESTNIK: pri nadlȃhtnicah  
ORODNIK: z nadlȃhtnicami  

  
IZVOR  
↑nadlahten  
  

nadúha nadúhe samostalnik ženskega spola  

[nadúha]  
POMEN  

kronična vnetna bolezen dihalnih poti, za katero 
so značilni piskanje, občutek dušenja, tiščanja v 
prsih in kašelj; SIN.: astma  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

naduha daje, muči KOGA  
▪ V starosti ga je mučila naduha, da je večkrat 
prebedel dolge noči, stoječ ob postelji.  
▪ Astma ali naduha je bolezen, pri kateri gre za 
posebno vnetje dihal, ki je nenehno navzoče v 

pljučih.  
▪▪▪   
▪ Zapora dihal nastopa polagoma in se kaže s počasi 

napredujočo naduho ob telesnih obremenitvah.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[nadúha]  
IPA: [naˈduːxa]  
ednina  

IMENOVALNIK: nadúha  
RODILNIK: nadúhe  
DAJALNIK: nadúhi  
TOŽILNIK: nadúho  
MESTNIK: pri nadúhi  
ORODNIK: z nadúho  

dvojina  
IMENOVALNIK: nadúhi  
RODILNIK: nadúh  
DAJALNIK: nadúhama  
TOŽILNIK: nadúhi  
MESTNIK: pri nadúhah  
ORODNIK: z nadúhama  

množina  
IMENOVALNIK: nadúhe  
RODILNIK: nadúh  
DAJALNIK: nadúham  
TOŽILNIK: nadúhe  
MESTNIK: pri nadúhah  
ORODNIK: z nadúhami  

  
TONEMSKO  

[nadȗha]  
IPA: [nadùːxá]  

ednina  
IMENOVALNIK: nadȗha  
RODILNIK: nadȗhe  
DAJALNIK: nadȗhi  
TOŽILNIK: nadȗho  
MESTNIK: pri nadȗhi  
ORODNIK: z nadȗho  

dvojina  
IMENOVALNIK: nadȗhi  
RODILNIK: nadȗh  
DAJALNIK: nadȗhama  
TOŽILNIK: nadȗhi  
MESTNIK: pri nadȗhah  
ORODNIK: z nadȗhama  

množina  
IMENOVALNIK: nadȗhe  
RODILNIK: nadȗh  
DAJALNIK: nadȗham  
TOŽILNIK: nadȗhe  
MESTNIK: pri nadȗhah  
ORODNIK: z nadȗhami  

  
IZVOR  
= nar. hrv. nȃduha ‛astma’, nar. rus. nadúxa 
‛nahod’ < pslov. *naduxa iz *nadušiti ‛težko dihati’ 
iz + ↑dušiti  
  

Nd simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element neodim  
▪ Pridobivanje neodima (Nd) je zelo komplicirano in 

drago.  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Nd, simbola za element ↑neodim  
  

neodím neodíma samostalnik moškega spola  

[neodím]  
POMEN  

na zraku neobstojna kovina srebrno bele barve, 
kemijski element [Nd]  
▪ Magneti, ki so iz mešanice železa, bora in neodima, 
so do dvajsetkrat močnejši od običajnih železnih 
magnetov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[neodím]  
IPA: [nɛɔˈdiːm]  
ednina  

IMENOVALNIK: neodím  
RODILNIK: neodíma  
DAJALNIK: neodímu  
TOŽILNIK: neodím  
MESTNIK: pri neodímu  
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ORODNIK: z neodímom  
dvojina  

IMENOVALNIK: neodíma  
RODILNIK: neodímov  
DAJALNIK: neodímoma  
TOŽILNIK: neodíma  
MESTNIK: pri neodímih  
ORODNIK: z neodímoma  

množina  
IMENOVALNIK: neodími  
RODILNIK: neodímov  
DAJALNIK: neodímom  
TOŽILNIK: neodíme  
MESTNIK: pri neodímih  
ORODNIK: z neodími  

  
TONEMSKO  

[neodȋm]  
IPA: [nɛɔdíːm]  
ednina  

IMENOVALNIK: neodȋm  
RODILNIK: neodȋma  
DAJALNIK: neodȋmu  
TOŽILNIK: neodȋm  
MESTNIK: pri neodȋmu  
ORODNIK: z neodȋmom  

dvojina  
IMENOVALNIK: neodȋma  
RODILNIK: neodȋmov  
DAJALNIK: neodȋmoma  
TOŽILNIK: neodȋma  
MESTNIK: pri neodȋmih  
ORODNIK: z neodȋmoma  

množina  
IMENOVALNIK: neodȋmi  
RODILNIK: neodȋmov  
DAJALNIK: neodȋmom  
TOŽILNIK: neodȋme  
MESTNIK: pri neodȋmih  
ORODNIK: z neodȋmi  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Neodym, angl. neodymium, frc. 
néodyme iz nlat. neodymium, iz gr. néos ‛nov’ in 
didýmos ‛dvojček’  
  

nèvretênčar nèvretênčarja tudi nèvreténčar 

nèvreténčarja samostalnik moškega spola  
[nèwretênčar] tudi [nèwreténčar]  
POMEN  

1. iz zoologije žival, ki nima hrbtenice iz vretenc  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

drobni, majhni, veliki nevretenčarji | morski, 
sladkovodni, vodni nevretenčarji | nižji nevretenčarji  
▪ Med sladkovodnimi nevretenčarji bi bili za akvarije 

najbolj zanimivi mehkužci in raki.  

▪ Morski loparji se hranijo z morskimi nevretenčarji, 
zlasti s klobučnjaki.  
▪ Nižji nevretenčarji so pravi živalski mnogoceličarji s 
preprosto notranjo zgradbo in brez okončin.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
skupina, vrsta nevretenčarjev  
▪ Pred okoli 435 milijoni let so v morju že obstajale 

vse velike skupine nevretenčarjev.  
▪ Mnoge vrste nevretenčarjev živijo v oceanu.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
loviti nevretenčarje  
▪ Kako krastače lovijo male nevretenčarje, s katerimi 

se prehranjujejo?  
▪ Kenguruji se večinoma hranijo z rastlinsko hrano, 

nekatere manjše vrste pa jedo tudi nevretenčarje.  
▪▪▪   
▪ Mroži se hranijo z nevretenčarji, ki živijo na 

morskem dnu.  

2. slabšalno kdor pogosto spreminja svoje 
prepričanje, načela zaradi lastnih koristi  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Če bi stavba postala tudi bivalni skvot, bi se njen 
socialno-kulturno-politični potencial povečal in bi 
postala trn v peti politični kasti sluzastih 

nevretenčarjev.  
▪▪▪   
▪ Žal politični prostor po večini zasedajo nevretenčarji, 
ki jim že sama misel na človeka s hrbtenico v njihovi 
sredi sproža občutke nelagodja.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[nèwretênčar]  
IPA: [ˈnɛwɾɛˈtɛːnʧaɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: nèvretênčar  
RODILNIK: nèvretênčarja  
DAJALNIK: nèvretênčarju  
TOŽILNIK: nèvretênčarja  
MESTNIK: pri nèvretênčarju  
ORODNIK: z nèvretênčarjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: nèvretênčarja  
RODILNIK: nèvretênčarjev  
DAJALNIK: nèvretênčarjema  
TOŽILNIK: nèvretênčarja  
MESTNIK: pri nèvretênčarjih  
ORODNIK: z nèvretênčarjema  

množina  
IMENOVALNIK: nèvretênčarji  
RODILNIK: nèvretênčarjev  
DAJALNIK: nèvretênčarjem  
TOŽILNIK: nèvretênčarje  
MESTNIK: pri nèvretênčarjih  
ORODNIK: z nèvretênčarji  
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tudi [nèwreténčar]  
IPA: tudi [ˈnɛwɾɛˈteːnʧaɾ]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: nèvreténčar  
RODILNIK: nèvreténčarja  
DAJALNIK: nèvreténčarju  
TOŽILNIK: nèvreténčarja  
MESTNIK: pri nèvreténčarju  
ORODNIK: z nèvreténčarjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: nèvreténčarja  
RODILNIK: nèvreténčarjev  
DAJALNIK: nèvreténčarjema  
TOŽILNIK: nèvreténčarja  
MESTNIK: pri nèvreténčarjih  
ORODNIK: z nèvreténčarjema  

množina  
IMENOVALNIK: nèvreténčarji  
RODILNIK: nèvreténčarjev  
DAJALNIK: nèvreténčarjem  
TOŽILNIK: nèvreténčarje  
MESTNIK: pri nèvreténčarjih  
ORODNIK: z nèvreténčarji  

  
TONEMSKO  

[nȅwretȇnčar]  
IPA: [n wɾ t ːnʧàɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: nȅvretȇnčar  
RODILNIK: nȅvretȇnčarja  
DAJALNIK: nȅvretȇnčarju  
TOŽILNIK: nȅvretȇnčarja  
MESTNIK: pri nȅvretȇnčarju  
ORODNIK: z nȅvretȇnčarjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: nȅvretȇnčarja  
RODILNIK: nȅvretȇnčarjev  
DAJALNIK: nȅvretȇnčarjema  
TOŽILNIK: nȅvretȇnčarja  
MESTNIK: pri nȅvretȇnčarjih  
ORODNIK: z nȅvretȇnčarjema  

množina  
IMENOVALNIK: nȅvretȇnčarji  
RODILNIK: nȅvretȇnčarjev  
DAJALNIK: nȅvretȇnčarjem  
TOŽILNIK: nȅvretȇnčarje  
MESTNIK: pri nȅvretȇnčarjih  
ORODNIK: z nȅvretȇnčarji  

  
tudi [nȅwret nčar]  
IPA: tudi [n wɾ téːnʧàɾ]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: nȅvret nčar  
RODILNIK: nȅvret nčarja  

DAJALNIK: nȅvret nčarju  
TOŽILNIK: nȅvret nčarja  
MESTNIK: pri nȅvret nčarju  
ORODNIK: z nȅvret nčarjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: nȅvret nčarja  
RODILNIK: nȅvret nčarjev  
DAJALNIK: nȅvret nčarjema  
TOŽILNIK: nȅvret nčarja  
MESTNIK: pri nȅvret nčarjih  
ORODNIK: z nȅvret nčarjema  

množina  
IMENOVALNIK: nȅvret nčarji  
RODILNIK: nȅvret nčarjev  
DAJALNIK: nȅvret nčarjem  
TOŽILNIK: nȅvret nčarje  
MESTNIK: pri nȅvret nčarjih  
ORODNIK: z nȅvret nčarji  

  
IZVOR  
↑ne + ↑vretenčar  
  

newton newtona; in njúten samostalnik moškega spola  

[njútən]  
POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje sile, ki 
ustreza sili, potrebni, da telo z maso enega 
kilograma pospešuje s pospeškom enega metra 
na kvadratno sekundo [N]  
▪ Zaradi podaljšane ročice in sistema gonila je 
maksimalna sila na ročici kar 350 newtonov.  
▪ Če teče po dveh neskončno dolgih vzporednih 
1 meter razmaknjenih vodnikih v vakuumu tok enega 
ampera, deluje en vodnik na metrski kos drugega 

vodnika s silo 2 × 10–7 newtona.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[njútən]  
IPA: [ˈnjuːtən]  
ednina  

IMENOVALNIK: newton [njútən]  
RODILNIK: newtona [njútna]  
DAJALNIK: newtonu [njútnu]  
TOŽILNIK: newton [njútən]  
MESTNIK: pri newtonu [pri njútnu]  
ORODNIK: z newtonom [z njútnom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: newtona [njútna]  
RODILNIK: newtonov [njútno ]  
DAJALNIK: newtonoma [njútnoma]  
TOŽILNIK: newtona [njútna]  
MESTNIK: pri newtonih [pri njútnih]  
ORODNIK: z newtonoma [z njútnoma]  

množina  
IMENOVALNIK: newtoni [njútni]  
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RODILNIK: newtonov [njútno ]  
DAJALNIK: newtonom [njútnom]  
TOŽILNIK: newtone [njútne]  
MESTNIK: pri newtonih [pri njútnih]  
ORODNIK: z newtoni [z njútni]  

  
TONEMSKO  

[njȗtən]  
IPA: [njúːt n]  
ednina  

IMENOVALNIK: newton [njȗtən]  
RODILNIK: newtona [njȗtna]  
DAJALNIK: newtonu [njȗtnu]  
TOŽILNIK: newton [njȗtən]  
MESTNIK: pri newtonu [pri njȗtnu]  
ORODNIK: z newtonom [z njȗtnom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: newtona [njȗtna]  
RODILNIK: newtonov [njȗtno ]  
DAJALNIK: newtonoma [njȗtnoma]  
TOŽILNIK: newtona [njȗtna]  
MESTNIK: pri newtonih [pri njȗtnih]  
ORODNIK: z newtonoma [z njȗtnoma]  

množina  
IMENOVALNIK: newtoni [njȗtni]  
RODILNIK: newtonov [njȗtno ]  
DAJALNIK: newtonom [njȗtnom]  
TOŽILNIK: newtone [njȗtne]  
MESTNIK: pri newtonih [pri njȗtnih]  
ORODNIK: z newtoni [z njȗtni]  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Newton, angl., frc. newton, po 
angleškem fiziku Isaacu Newtonu (1643–1727)  
  

níčnost níčnosti samostalnik ženskega spola  

[níčnost]  
POMEN  

iz prava lastnost pravnega akta, da ne more imeti 
pravnih učinkov ali pravnih posledic, ker bistveni 
pogoji za njegovo veljavo niso izpolnjeni ali ker 
krši prisilne predpise, pa tega ni mogoče 
odpraviti  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

ničnost dogovora, pogodbe, sporazuma | ničnost 

patenta, vpisa | ničnost posla, prodaje  
▪ Zaradi ničnosti pogodbe, ki jo je ugotovila pravna 
služba ministrstva, bo ministrstvo vrnilo opremo, ki 
jo je prevzelo, ter zahtevalo vrnitev celotne 
kupnine.  
▪ Na nedavni skupščini delničarjev je bila pojasnjena 
tudi sodba višjega sodišča, ki je ugotovilo ničnost 
sklepa skupščine o umiku delnic zaradi formalnih 

razlogov.  

▪ Predlog člena kot sankcijo določa ničnost poslov, ki 
so bili sklenjeni v nasprotju s prepovedjo, postopek 
pa izvaja javni pravobranilec.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
dokazovanje, ugotavljanje ničnosti | izrek, razglasitev 

ničnosti | posledica ničnosti | uveljavljanje ničnosti  
▪ Posledica ničnosti je, da mora vsaka stranka iz 

pogodbenega razmerja vrniti, kar je prejela.  
▪ Vložil je tožbo, s katero zahteva ugotovitev 
ničnosti pogodbe in vzpostavitev prejšnjega stanja.  
▪ V primeru ničnosti posameznega člena pogodbe o 
zaposlitvi pogodba o zaposlitvi v ostalih določbah 

velja.  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

dokazovati, ugotavljati ničnost | določati ničnost | 

uveljavljati ničnost  
▪ Zakon kot sankcijo za nespoštovanje prepovedi 

določa ničnost pogodbe.  
▪ Kot upniki imajo še možnost, da lahko na sodišču 
dosežejo ničnost pogodb.  
▪ Višje sodišče, ki je spremenilo sodbo sodišča prve 
stopnje in ugotovilo ničnost sporne pogodbe, bi se 
moralo v obrazložitvi sodbe opredeliti tudi do vseh 
upoštevnih navedb pritožnice.  

⏵ sam. beseda + za + sam. beseda v tožilniku  
razlog za ničnost | tožba, zahtevek za ničnost  
▪ V sodbi je sodišče navedlo, da je razlog za ničnost 
zmotna uporaba materialnega prava.  
▪ Novi lastniki, ki se čutijo oškodovane, bodo lahko 
vlagali tožbe za ničnost že sklenjenih škodljivih 
pogodb.  

⏵ priredna zveza  
ničnost in izpodbojnost  
▪ Predsednik upravnega odbora je že na seji 
skupščine napovedal vložitev tožbe zaradi ničnosti in 
izpodbojnosti nezakonitih sklepov skupščine.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[níčnost]  
IPA: [ˈniːʧnɔst]  
ednina  

IMENOVALNIK: níčnost  
RODILNIK: níčnosti  
DAJALNIK: níčnosti  
TOŽILNIK: níčnost  
MESTNIK: pri níčnosti  
ORODNIK: z níčnostjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: níčnosti  
RODILNIK: níčnosti  
DAJALNIK: níčnostma tudi níčnostima  
TOŽILNIK: níčnosti  
MESTNIK: pri níčnostih  
ORODNIK: z níčnostma tudi z níčnostima  

množina  
IMENOVALNIK: níčnosti  
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RODILNIK: níčnosti  
DAJALNIK: níčnostim  
TOŽILNIK: níčnosti  
MESTNIK: pri níčnostih  
ORODNIK: z níčnostmi  

  
TONEMSKO  

[níčnost]  
IPA: [nìːʧn st]  
ednina  

IMENOVALNIK: níčnost  
RODILNIK: níčnosti  
DAJALNIK: níčnosti  
TOŽILNIK: níčnost  
MESTNIK: pri níčnosti  
ORODNIK: z níčnostjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: níčnosti  
RODILNIK: níčnosti  
DAJALNIK: níčnostma tudi níčnostima  
TOŽILNIK: níčnosti  
MESTNIK: pri níčnostih  
ORODNIK: z níčnostma tudi z níčnostima  

množina  
IMENOVALNIK: níčnosti  
RODILNIK: níčnosti  
DAJALNIK: níčnostim  
TOŽILNIK: níčnosti  
MESTNIK: pri níčnostih  
ORODNIK: z níčnostmi  

  
in [nȋčnost]  
IPA: in [níːʧn st]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: nȋčnost  
RODILNIK: nȋčnosti  
DAJALNIK: nȋčnosti  
TOŽILNIK: nȋčnost  
MESTNIK: pri nȋčnosti  
ORODNIK: z nȋčnostjo  

dvojina  
IMENOVALNIK: nȋčnosti  
RODILNIK: nȋčnosti  
DAJALNIK: nȋčnostma tudi nȋčnostima  
TOŽILNIK: nȋčnosti  
MESTNIK: pri nȋčnostih  
ORODNIK: z nȋčnostma tudi z nȋčnostima  

množina  
IMENOVALNIK: nȋčnosti  
RODILNIK: nȋčnosti  
DAJALNIK: nȋčnostim  
TOŽILNIK: nȋčnosti  
MESTNIK: pri nȋčnostih  
ORODNIK: z nȋčnostmi  

  

IZVOR  
↑ničen  
  

níčnostni níčnostna níčnostno pridevnik  

[níčnostni]  
POMEN  

1. iz prava ki je v zvezi z ničnostjo  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

ničnostni razlog  
▪ Zatrjevano dejstvo, da v postopku niso sodelovale 

vse stranke, ne predstavlja ničnostnega razloga.  

1.1. iz prava ki temelji na zatrjevanju, 
dokazovanju ničnosti  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

ničnostna pravda, tožba  
▪ Delničarji zoper sprejete sklepe niso napovedali 
izpodbojnih ali ničnostnih tožb.  
▪ Na podlagi utemeljenega ničnostnega zahtevka 
bi sodišče izdalo ugotovitveno sodbo, s katero bi 

ugotovilo ničnost spornih skupščinskih sklepov.  
⏵ priredna zveza  

ničnostni in izpodbojni  
▪ Ničnostna in izpodbojna tožba zoper skupščinske 
sklepe za družbo predstavlja negotovost, ki jo 

lahko odpravi z razveljavitvijo spornih sklepov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[níčnostni]  
IPA: [ˈniːʧnɔstni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: níčnostni  
RODILNIK: níčnostnega  
DAJALNIK: níčnostnemu  
TOŽILNIK: níčnostni  

živo níčnostnega  
MESTNIK: pri níčnostnem  
ORODNIK: z níčnostnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: níčnostna  
RODILNIK: níčnostnih  
DAJALNIK: níčnostnima  
TOŽILNIK: níčnostna  
MESTNIK: pri níčnostnih  
ORODNIK: z níčnostnima  

množina  
IMENOVALNIK: níčnostni  
RODILNIK: níčnostnih  
DAJALNIK: níčnostnim  
TOŽILNIK: níčnostne  
MESTNIK: pri níčnostnih  
ORODNIK: z níčnostnimi  

ženski spol  
ednina  
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IMENOVALNIK: níčnostna  
RODILNIK: níčnostne  
DAJALNIK: níčnostni  
TOŽILNIK: níčnostno  
MESTNIK: pri níčnostni  
ORODNIK: z níčnostno  

dvojina  
IMENOVALNIK: níčnostni  
RODILNIK: níčnostnih  
DAJALNIK: níčnostnima  
TOŽILNIK: níčnostni  
MESTNIK: pri níčnostnih  
ORODNIK: z níčnostnima  

množina  
IMENOVALNIK: níčnostne  
RODILNIK: níčnostnih  
DAJALNIK: níčnostnim  
TOŽILNIK: níčnostne  
MESTNIK: pri níčnostnih  
ORODNIK: z níčnostnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: níčnostno  
RODILNIK: níčnostnega  
DAJALNIK: níčnostnemu  
TOŽILNIK: níčnostno  
MESTNIK: pri níčnostnem  
ORODNIK: z níčnostnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: níčnostni  
RODILNIK: níčnostnih  
DAJALNIK: níčnostnima  
TOŽILNIK: níčnostni  
MESTNIK: pri níčnostnih  
ORODNIK: z níčnostnima  

množina  
IMENOVALNIK: níčnostna  
RODILNIK: níčnostnih  
DAJALNIK: níčnostnim  
TOŽILNIK: níčnostna  
MESTNIK: pri níčnostnih  
ORODNIK: z níčnostnimi  

  
TONEMSKO  

[níčnostni]  
IPA: [nìːʧn stni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: níčnostni  
RODILNIK: níčnostnega  
DAJALNIK: níčnostnemu  
TOŽILNIK: níčnostni  

živo níčnostnega  
MESTNIK: pri níčnostnem  
ORODNIK: z níčnostnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: níčnostna  
RODILNIK: níčnostnih  
DAJALNIK: níčnostnima  
TOŽILNIK: níčnostna  
MESTNIK: pri níčnostnih  
ORODNIK: z níčnostnima  

množina  
IMENOVALNIK: níčnostni  
RODILNIK: níčnostnih  
DAJALNIK: níčnostnim  
TOŽILNIK: níčnostne  
MESTNIK: pri níčnostnih  
ORODNIK: z níčnostnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: níčnostna  
RODILNIK: níčnostne  
DAJALNIK: níčnostni  
TOŽILNIK: níčnostno  
MESTNIK: pri níčnostni  
ORODNIK: z níčnostno  

dvojina  
IMENOVALNIK: níčnostni  
RODILNIK: níčnostnih  
DAJALNIK: níčnostnima  
TOŽILNIK: níčnostni  
MESTNIK: pri níčnostnih  
ORODNIK: z níčnostnima  

množina  
IMENOVALNIK: níčnostne  
RODILNIK: níčnostnih  
DAJALNIK: níčnostnim  
TOŽILNIK: níčnostne  
MESTNIK: pri níčnostnih  
ORODNIK: z níčnostnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: níčnostno  
RODILNIK: níčnostnega  
DAJALNIK: níčnostnemu  
TOŽILNIK: níčnostno  
MESTNIK: pri níčnostnem  
ORODNIK: z níčnostnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: níčnostni  
RODILNIK: níčnostnih  
DAJALNIK: níčnostnima  
TOŽILNIK: níčnostni  
MESTNIK: pri níčnostnih  
ORODNIK: z níčnostnima  

množina  
IMENOVALNIK: níčnostna  
RODILNIK: níčnostnih  
DAJALNIK: níčnostnim  
TOŽILNIK: níčnostna  
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MESTNIK: pri níčnostnih  
ORODNIK: z níčnostnimi  

  
in [nȋčnostni]  
IPA: in [níːʧn stni]  

in  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nȋčnostni  
RODILNIK: nȋčnostnega  
DAJALNIK: nȋčnostnemu  
TOŽILNIK: nȋčnostni  

živo nȋčnostnega  
MESTNIK: pri nȋčnostnem  
ORODNIK: z nȋčnostnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: nȋčnostna  
RODILNIK: nȋčnostnih  
DAJALNIK: nȋčnostnima  
TOŽILNIK: nȋčnostna  
MESTNIK: pri nȋčnostnih  
ORODNIK: z nȋčnostnima  

množina  
IMENOVALNIK: nȋčnostni  
RODILNIK: nȋčnostnih  
DAJALNIK: nȋčnostnim  
TOŽILNIK: nȋčnostne  
MESTNIK: pri nȋčnostnih  
ORODNIK: z nȋčnostnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nȋčnostna  
RODILNIK: nȋčnostne  
DAJALNIK: nȋčnostni  
TOŽILNIK: nȋčnostno  
MESTNIK: pri nȋčnostni  
ORODNIK: z nȋčnostno  

dvojina  
IMENOVALNIK: nȋčnostni  
RODILNIK: nȋčnostnih  
DAJALNIK: nȋčnostnima  
TOŽILNIK: nȋčnostni  
MESTNIK: pri nȋčnostnih  
ORODNIK: z nȋčnostnima  

množina  
IMENOVALNIK: nȋčnostne  
RODILNIK: nȋčnostnih  
DAJALNIK: nȋčnostnim  
TOŽILNIK: nȋčnostne  
MESTNIK: pri nȋčnostnih  
ORODNIK: z nȋčnostnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nȋčnostno  
RODILNIK: nȋčnostnega  

DAJALNIK: nȋčnostnemu  
TOŽILNIK: nȋčnostno  
MESTNIK: pri nȋčnostnem  
ORODNIK: z nȋčnostnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: nȋčnostni  
RODILNIK: nȋčnostnih  
DAJALNIK: nȋčnostnima  
TOŽILNIK: nȋčnostni  
MESTNIK: pri nȋčnostnih  
ORODNIK: z nȋčnostnima  

množina  
IMENOVALNIK: nȋčnostna  
RODILNIK: nȋčnostnih  
DAJALNIK: nȋčnostnim  
TOŽILNIK: nȋčnostna  
MESTNIK: pri nȋčnostnih  
ORODNIK: z nȋčnostnimi  

  
IZVOR  
↑ničnost  
  

njúten njútna; in newton samostalnik moškega spola  

[njútən]  
POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje sile, ki 
ustreza sili, potrebni, da telo z maso enega 
kilograma pospešuje s pospeškom enega metra 
na kvadratno sekundo [N]  
▪ Umerjeno vzmet uporabimo za merjenje neznane 
sile. Skalo, umerjeno v njutnih, pritrdimo na tulec, v 
katerem visi vzmet.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[njútən]  
IPA: [ˈnjuːtən]  
ednina  

IMENOVALNIK: njúten  
RODILNIK: njútna  
DAJALNIK: njútnu  
TOŽILNIK: njúten  
MESTNIK: pri njútnu  
ORODNIK: z njútnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: njútna  
RODILNIK: njútnov  
DAJALNIK: njútnoma  
TOŽILNIK: njútna  
MESTNIK: pri njútnih  
ORODNIK: z njútnoma  

množina  
IMENOVALNIK: njútni  
RODILNIK: njútnov  
DAJALNIK: njútnom  
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TOŽILNIK: njútne  
MESTNIK: pri njútnih  
ORODNIK: z njútni  

  
TONEMSKO  

[njȗtən]  
IPA: [njúːt n]  
ednina  

IMENOVALNIK: njȗten  
RODILNIK: njȗtna  
DAJALNIK: njȗtnu  
TOŽILNIK: njȗten  
MESTNIK: pri njȗtnu  
ORODNIK: z njȗtnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: njȗtna  
RODILNIK: njȗtnov  
DAJALNIK: njȗtnoma  
TOŽILNIK: njȗtna  
MESTNIK: pri njȗtnih  
ORODNIK: z njȗtnoma  

množina  
IMENOVALNIK: njȗtni  
RODILNIK: njȗtnov  
DAJALNIK: njȗtnom  
TOŽILNIK: njȗtne  
MESTNIK: pri njȗtnih  
ORODNIK: z njȗtni  

  
IZVOR  
↑newton  
  

nutricioníst nutricionísta samostalnik moškega spola  

[nutricijoníst]  
POMEN  

strokovnjak za nutricionistiko  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

nutricionisti opozarjajo, priporočajo, svetujejo  
▪ Mnogi nutricionisti priporočajo, da se odrečete 
sladkarijam, maščobe pa uživate zmerno.  
▪ Nutricionisti opozarjajo, da se kilogrami nabirajo 
zaradi nepravilnega in nezdravega hujšanja.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
mnenje, nasvet nutricionistov  
▪ Čeprav glede zajtrka upošteva nasvete 
nutricionistov, ji za pet manjših obrokov na dan 
vendarle večkrat zmanjka časa.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[nutricijoníst]  
IPA: [nutɾiʦijɔˈniːst]  
ednina  

IMENOVALNIK: nutricioníst  
RODILNIK: nutricionísta  
DAJALNIK: nutricionístu  

TOŽILNIK: nutricionísta  
MESTNIK: pri nutricionístu  
ORODNIK: z nutricionístom  

dvojina  
IMENOVALNIK: nutricionísta  
RODILNIK: nutricionístov  
DAJALNIK: nutricionístoma  
TOŽILNIK: nutricionísta  
MESTNIK: pri nutricionístih  
ORODNIK: z nutricionístoma  

množina  
IMENOVALNIK: nutricionísti  
RODILNIK: nutricionístov  
DAJALNIK: nutricionístom  
TOŽILNIK: nutricioníste  
MESTNIK: pri nutricionístih  
ORODNIK: z nutricionísti  

  
TONEMSKO  

[nutricijonȋst]  
IPA: [nutɾiʦijɔníːst]  
ednina  

IMENOVALNIK: nutricionȋst  
RODILNIK: nutricionȋsta  
DAJALNIK: nutricionȋstu  
TOŽILNIK: nutricionȋsta  
MESTNIK: pri nutricionȋstu  
ORODNIK: z nutricionȋstom  

dvojina  
IMENOVALNIK: nutricionȋsta  
RODILNIK: nutricionȋstov  
DAJALNIK: nutricionȋstoma  
TOŽILNIK: nutricionȋsta  
MESTNIK: pri nutricionȋstih  
ORODNIK: z nutricionȋstoma  

množina  
IMENOVALNIK: nutricionȋsti  
RODILNIK: nutricionȋstov  
DAJALNIK: nutricionȋstom  
TOŽILNIK: nutricionȋste  
MESTNIK: pri nutricionȋstih  
ORODNIK: z nutricionȋsti  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: nutricionistka  
  
IZVOR  
prevzeto iz angl. nutritionist, frc. nutritionniste, iz 
poznolat. nutritio ‛hrana, prehrana’ < lat. nūtrīcium 
iz nūtrīcāre ‛prehranjevati, hraniti’  
  

nutricionístika nutricionístike samostalnik ženskega 

spola  
[nutricijonístika]  
POMEN  

veda o prehrani ali študij te vede  
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▪ Dosedanja poklicna pot jo je vodila predvsem na 
področja nutricionistike in preprečevanja kroničnih 
nenalezljivih bolezni.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[nutricijonístika]  
IPA: [nutɾiʦijɔˈniːstika]  
ednina  

IMENOVALNIK: nutricionístika  
RODILNIK: nutricionístike  
DAJALNIK: nutricionístiki  
TOŽILNIK: nutricionístiko  
MESTNIK: pri nutricionístiki  
ORODNIK: z nutricionístiko  

dvojina  
IMENOVALNIK: nutricionístiki  
RODILNIK: nutricionístik  
DAJALNIK: nutricionístikama  
TOŽILNIK: nutricionístiki  
MESTNIK: pri nutricionístikah  
ORODNIK: z nutricionístikama  

množina  
IMENOVALNIK: nutricionístike  
RODILNIK: nutricionístik  
DAJALNIK: nutricionístikam  
TOŽILNIK: nutricionístike  
MESTNIK: pri nutricionístikah  
ORODNIK: z nutricionístikami  

  
TONEMSKO  

[nutricijonístika]  
IPA: [nutɾiʦijɔnìːstíka]  
ednina  

IMENOVALNIK: nutricionístika  
RODILNIK: nutricionístike  
DAJALNIK: nutricionístiki  
TOŽILNIK: nutricionístiko  
MESTNIK: pri nutricionístiki  
ORODNIK: z nutricionȋstiko  

dvojina  
IMENOVALNIK: nutricionístiki  
RODILNIK: nutricionȋstik  
DAJALNIK: nutricionístikama  
TOŽILNIK: nutricionístiki  
MESTNIK: pri nutricionístikah  
ORODNIK: z nutricionístikama  

množina  
IMENOVALNIK: nutricionístike  
RODILNIK: nutricionȋstik  
DAJALNIK: nutricionístikam  
TOŽILNIK: nutricionístike  
MESTNIK: pri nutricionístikah  
ORODNIK: z nutricionístikami  

  
IZVOR  

↑nutricionist  
  

nutricionístka nutricionístke samostalnik ženskega spola  

[nutricijonístka]  
POMEN  

strokovnjakinja za nutricionistiko  
▪ Nutricionistka bo predavala o zdravi prehrani za 
nosečnice in mlade mamice.  
▪ Po pogovoru z nutricionistko oblikujejo program 
prehranjevanja, ki kar najbolj upošteva 
posameznikove posebnosti.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[nutricijonístka]  
IPA: [nutɾiʦijɔˈniːstka]  
ednina  

IMENOVALNIK: nutricionístka  
RODILNIK: nutricionístke  
DAJALNIK: nutricionístki  
TOŽILNIK: nutricionístko  
MESTNIK: pri nutricionístki  
ORODNIK: z nutricionístko  

dvojina  
IMENOVALNIK: nutricionístki  
RODILNIK: nutricionístk  
DAJALNIK: nutricionístkama  
TOŽILNIK: nutricionístki  
MESTNIK: pri nutricionístkah  
ORODNIK: z nutricionístkama  

množina  
IMENOVALNIK: nutricionístke  
RODILNIK: nutricionístk  
DAJALNIK: nutricionístkam  
TOŽILNIK: nutricionístke  
MESTNIK: pri nutricionístkah  
ORODNIK: z nutricionístkami  

  
TONEMSKO  

[nutricijonȋstka]  
IPA: [nutɾiʦijɔníːstkà]  
ednina  

IMENOVALNIK: nutricionȋstka  
RODILNIK: nutricionȋstke  
DAJALNIK: nutricionȋstki  
TOŽILNIK: nutricionȋstko  
MESTNIK: pri nutricionȋstki  
ORODNIK: z nutricionȋstko  

dvojina  
IMENOVALNIK: nutricionȋstki  
RODILNIK: nutricionȋstk  
DAJALNIK: nutricionȋstkama  
TOŽILNIK: nutricionȋstki  
MESTNIK: pri nutricionȋstkah  
ORODNIK: z nutricionȋstkama  

množina  
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IMENOVALNIK: nutricionȋstke  
RODILNIK: nutricionȋstk  
DAJALNIK: nutricionȋstkam  
TOŽILNIK: nutricionȋstke  
MESTNIK: pri nutricionȋstkah  
ORODNIK: z nutricionȋstkami  

  
IZVOR  
↑nutricionist  
  

ocvírkovica ocvírkovice samostalnik ženskega spola  

[ocvírkovica]  
POMEN  

jed iz razvaljanega in zvitega kvašenega testa z 
nadevom iz ocvirkov, koščkov slanine; SIN.: 

ocvirkovka, špehovka  
▪ Ocvirkovico ponudimo k enolončnicam ali h kislemu 

zelju.  
▪ Prvo lakoto smo potešile z domačo ocvirkovico.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ocvírkovica]  
IPA: [ɔʦˈʋiːɾkɔʋiʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: ocvírkovica  
RODILNIK: ocvírkovice  
DAJALNIK: ocvírkovici  
TOŽILNIK: ocvírkovico  
MESTNIK: pri ocvírkovici  
ORODNIK: z ocvírkovico  

dvojina  
IMENOVALNIK: ocvírkovici  
RODILNIK: ocvírkovic  
DAJALNIK: ocvírkovicama  
TOŽILNIK: ocvírkovici  
MESTNIK: pri ocvírkovicah  
ORODNIK: z ocvírkovicama  

množina  
IMENOVALNIK: ocvírkovice  
RODILNIK: ocvírkovic  
DAJALNIK: ocvírkovicam  
TOŽILNIK: ocvírkovice  
MESTNIK: pri ocvírkovicah  
ORODNIK: z ocvírkovicami  

  
TONEMSKO  

[ocvȋrkovica]  
IPA: [ɔʦʋíːɾk ʋiʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: ocvȋrkovica  
RODILNIK: ocvȋrkovice  
DAJALNIK: ocvȋrkovici  
TOŽILNIK: ocvȋrkovico  
MESTNIK: pri ocvȋrkovici  
ORODNIK: z ocvȋrkovico  

dvojina  
IMENOVALNIK: ocvȋrkovici  
RODILNIK: ocvȋrkovic  
DAJALNIK: ocvȋrkovicama  
TOŽILNIK: ocvȋrkovici  
MESTNIK: pri ocvȋrkovicah  
ORODNIK: z ocvȋrkovicama  

množina  
IMENOVALNIK: ocvȋrkovice  
RODILNIK: ocvȋrkovic  
DAJALNIK: ocvȋrkovicam  
TOŽILNIK: ocvȋrkovice  
MESTNIK: pri ocvȋrkovicah  
ORODNIK: z ocvȋrkovicami  

  
IZVOR  
↑ocvirek  
  

ohm ohma; in óm samostalnik moškega spola  

[óm]  
POMEN  

iz elektrotehnike, iz fizike izpeljana merska enota za 
izražanje električne upornosti, ki ustreza 
upornosti električnega prevodnika, na katerem je 
padec napetosti en volt, ko skozenj teče tok 
enega ampera [Ω]  
▪ Bistveno je povečal električni tok, ki zdaj dosega do 
0,55 A pri 500 ohmih upora, kar je veliko več, kot so 
zmogli dosedanji aparati.  
▪ Primarne baterije v povprečju delujejo dobro pri 
obremenitvah, pri katerih je upornost večja od 
75 ohmov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[óm]  
IPA: [ˈoːm]  
ednina  

IMENOVALNIK: ohm [óm]  
RODILNIK: ohma [óma]  
DAJALNIK: ohmu [ómu]  
TOŽILNIK: ohm [óhm]  
MESTNIK: pri ohmu [pri ómu]  
ORODNIK: z ohmom [z ómom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: ohma [óma]  
RODILNIK: ohmov [ómo ]  
DAJALNIK: ohmoma [ómoma]  
TOŽILNIK: ohma [óma]  
MESTNIK: pri ohmih [pri ómih]  
ORODNIK: z ohmoma [z ómoma]  

množina  
IMENOVALNIK: ohmi [ómi]  
RODILNIK: ohmov [ómo ]  
DAJALNIK: ohmom [ómom]  
TOŽILNIK: ohme [óme]  
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MESTNIK: pri ohmih [pri ómih]  
ORODNIK: z ohmi [z ómi]  

  
TONEMSKO  

[ m]  
IPA: [óːm]  
ednina  

IMENOVALNIK: ohm [ m]  
RODILNIK: ohma [ ma]  
DAJALNIK: ohmu [ mu]  
TOŽILNIK: ohm [ m]  
MESTNIK: pri ohmu [pri mu]  
ORODNIK: z ohmom [z mom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: ohma [ ma]  
RODILNIK: ohmov [ mo ]  
DAJALNIK: ohmoma [ moma]  
TOŽILNIK: ohma [ ma]  
MESTNIK: pri ohmih [pri mih]  
ORODNIK: z ohmoma [z moma]  

množina  
IMENOVALNIK: ohmi [ mi]  
RODILNIK: ohmov [ mo ]  
DAJALNIK: ohmom [ mom]  
TOŽILNIK: ohme [ me]  
MESTNIK: pri ohmih [pri mih]  
ORODNIK: z ohmi [z mi]  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Ohm, angl., frc. ohm, po nemškem 
fiziku Georgu Simonu Ohmu (1789–1854)  
  

óm óma; in ohm samostalnik moškega spola  

[óm]  
POMEN  

iz elektrotehnike, iz fizike izpeljana merska enota za 
izražanje električne upornosti, ki ustreza 
upornosti električnega prevodnika, na katerem je 
padec napetosti en volt, ko skozenj teče tok 
enega ampera [Ω]  
▪ Ker imajo žice visoko prevodnost, je električni upor 
celotne mreže le 5 omov.  
▪ Ko se kontakta razkleneta, se upornost med njima 

poveča s (približno) 0,6 oma na 1,4 oma.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[óm]  
IPA: [ˈoːm]  
ednina  

IMENOVALNIK: óm  
RODILNIK: óma  
DAJALNIK: ómu  
TOŽILNIK: óm  
MESTNIK: pri ómu  

ORODNIK: z ómom  
dvojina  

IMENOVALNIK: óma  
RODILNIK: ómov  
DAJALNIK: ómoma  
TOŽILNIK: óma  
MESTNIK: pri ómih  
ORODNIK: z ómoma  

množina  
IMENOVALNIK: ómi  
RODILNIK: ómov  
DAJALNIK: ómom  
TOŽILNIK: óme  
MESTNIK: pri ómih  
ORODNIK: z ómi  

  
TONEMSKO  

[ m]  
IPA: [óːm]  
ednina  

IMENOVALNIK: m  
RODILNIK: ma  
DAJALNIK: mu  
TOŽILNIK: m  
MESTNIK: pri mu  
ORODNIK: z mom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ma  
RODILNIK: mov  
DAJALNIK: moma  
TOŽILNIK: ma  
MESTNIK: pri mih  
ORODNIK: z moma  

množina  
IMENOVALNIK: mi  
RODILNIK: mov  
DAJALNIK: mom  
TOŽILNIK: me  
MESTNIK: pri mih  
ORODNIK: z mi  

  
IZVOR  
↑ohm  
  

óma óme samostalnik ženskega spola  

[óma]  
POMEN  

narečno štajersko babica; SIN.: ljubkovalno babi, narečno koroško 
bica, narečno primorsko nona  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ Moja oma je hodila v osnovno šolo po drugi 

svetovni vojni.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Pokojna oma je znala narediti imenitne orehove 
rezine, po katerih se mi še sedaj cedijo sline.  

⏵ priredna zveza  
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oma in dedi, oma in mama  
▪ Za vse velike praznike se vedno vsa družina zbere 

pri omi in dediju.  
▪ Mama in oma sta znali tudi iz skorajda nič pričarati 
tisto pravo božično pričakovanje.  

▪▪▪   
▪ Skupaj z omo nabiram gobe.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[óma]  
IPA: [ˈoːma]  
ednina  

IMENOVALNIK: óma  
RODILNIK: óme  
DAJALNIK: ómi  
TOŽILNIK: ómo  
MESTNIK: pri ómi  
ORODNIK: z ómo  

dvojina  
IMENOVALNIK: ómi  
RODILNIK: óm  
DAJALNIK: ómama  
TOŽILNIK: ómi  
MESTNIK: pri ómah  
ORODNIK: z ómama  

množina  
IMENOVALNIK: óme  
RODILNIK: óm  
DAJALNIK: ómam  
TOŽILNIK: óme  
MESTNIK: pri ómah  
ORODNIK: z ómami  

  
TONEMSKO  

[ ma]  
IPA: [óːmà]  
ednina  

IMENOVALNIK: ma  
RODILNIK: me  
DAJALNIK: mi  
TOŽILNIK: mo  
MESTNIK: pri mi  
ORODNIK: z mo  

dvojina  
IMENOVALNIK: mi  
RODILNIK: m  
DAJALNIK: mama  
TOŽILNIK: mi  
MESTNIK: pri mah  
ORODNIK: z mama  

množina  
IMENOVALNIK: me  
RODILNIK: m  
DAJALNIK: mam  
TOŽILNIK: me  

MESTNIK: pri mah  
ORODNIK: z mami  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Oma  
  

ostrúžek ostrúžka samostalnik moškega spola  

[ostrúžək]  
POMEN  

1. navadno v množini manjši odpadni del, kos snovi, ki 
nastane pri struženju, oblanju  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

kovinski, leseni ostružki  
▪ Okolica podjetja za zbiranje in predelavo 
sekundarnih surovin je pokrita z nevarnimi ostrimi 
kovinskimi ostružki.  
▪ Mnogi vrtnarji uporabljajo za zastiranje listje, 
lesene ostružke ali smrekovo steljo.  

1.1. navadno v množini kar nastane z ribanjem, 
strganjem in spominja na tak del, kos snovi  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

čokoladni, kokosovi ostružki  
▪ Nabrizgamo okraske iz kreme ali pa okrasimo s 
čokoladnimi ostružki ali figuricami iz marcipana.  

⏵ glag. + z/s + sam. beseda v orodniku  
okrasiti, potresti s KATERIMI ostružki  
▪ Torto okrasite s čokoladnimi ostružki in 

čokoladnimi bomboni v obliki kavnih zrn.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ostrúžək]  
IPA: [ɔstˈɾuːʒək]  
ednina  

IMENOVALNIK: ostrúžek  
RODILNIK: ostrúžka  
DAJALNIK: ostrúžku  
TOŽILNIK: ostrúžek  
MESTNIK: pri ostrúžku  
ORODNIK: z ostrúžkom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ostrúžka  
RODILNIK: ostrúžkov  
DAJALNIK: ostrúžkoma  
TOŽILNIK: ostrúžka  
MESTNIK: pri ostrúžkih  
ORODNIK: z ostrúžkoma  

množina  
IMENOVALNIK: ostrúžki  
RODILNIK: ostrúžkov  
DAJALNIK: ostrúžkom  
TOŽILNIK: ostrúžke  
MESTNIK: pri ostrúžkih  
ORODNIK: z ostrúžki  

  
TONEMSKO  
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[ostrȗžək]  
IPA: [ɔstɾúːʒ k]  
ednina  

IMENOVALNIK: ostrȗžek  
RODILNIK: ostrȗžka  
DAJALNIK: ostrȗžku  
TOŽILNIK: ostrȗžek  
MESTNIK: pri ostrȗžku  
ORODNIK: z ostrȗžkom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ostrȗžka  
RODILNIK: ostrȗžkov  
DAJALNIK: ostrȗžkoma  
TOŽILNIK: ostrȗžka  
MESTNIK: pri ostrȗžkih  
ORODNIK: z ostrȗžkoma  

množina  
IMENOVALNIK: ostrȗžki  
RODILNIK: ostrȗžkov  
DAJALNIK: ostrȗžkom  
TOŽILNIK: ostrȗžke  
MESTNIK: pri ostrȗžkih  
ORODNIK: z ostrȗžki  

  
IZVOR  
iz ostružiti iz ↑stružiti  
  

ouzo ouza; in úzo samostalnik moškega spola  

[úzo]  
POMEN  

žgana pijača iz janeža, po izvoru iz Grčije  
▪ V kavarnah se v glavnem zadržujejo moški, ki si 
pogosto krajšajo urice s pitjem kave ali ouza in 
igranjem kart.  
▪ Odprla je steklenico ouza in si ga natočila v 
kozarec.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[úzo]  
IPA: [ˈuːzɔ]  
ednina  

IMENOVALNIK: ouzo [úzo]  
RODILNIK: ouza [úza]  
DAJALNIK: ouzu [úzu]  
TOŽILNIK: ouzo [úzo]  
MESTNIK: pri ouzu [pri úzu]  
ORODNIK: z ouzom [z úzom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: ouza [úza]  
RODILNIK: ouzov [úzo ]  
DAJALNIK: ouzoma [úzoma]  
TOŽILNIK: ouza [úza]  
MESTNIK: pri ouzih [pri úzih]  
ORODNIK: z ouzoma [z úzoma]  

množina  

IMENOVALNIK: ouzi [úzi]  
RODILNIK: ouzov [úzo ]  
DAJALNIK: ouzom [úzom]  
TOŽILNIK: ouze [úze]  
MESTNIK: pri ouzih [pri úzih]  
ORODNIK: z ouzi [z úzi]  

  
TONEMSKO  

[ȗzo]  
IPA: [úːz ]  
ednina  

IMENOVALNIK: ouzo [ȗzo]  
RODILNIK: ouza [ȗza]  
DAJALNIK: ouzu [ȗzu]  
TOŽILNIK: ouzo [ȗzo]  
MESTNIK: pri ouzu [pri ȗzu]  
ORODNIK: z ouzom [z ȗzom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: ouza [ȗza]  
RODILNIK: ouzov [ȗzo ]  
DAJALNIK: ouzoma [ȗzoma]  
TOŽILNIK: ouza [ȗza]  
MESTNIK: pri ouzih [pri ȗzih]  
ORODNIK: z ouzoma [z ȗzoma]  

množina  
IMENOVALNIK: ouzi [ȗzi]  
RODILNIK: ouzov [ȗzo ]  
DAJALNIK: ouzom [ȗzom]  
TOŽILNIK: ouze [ȗze]  
MESTNIK: pri ouzih [pri ȗzih]  
ORODNIK: z ouzi [z ȗzi]  

  
IZVOR  
prevzeto iz ngr. ouzo, iz tur. üzüm ‛grozd’  
  

Pa simbol  

POMEN  
simbol za enoto paskal, pascal  
▪ Pri spustu 1 cm v globino se tlak poveča približno za 
100 Pa oziroma 0,1 kPa.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑pascal  
  

pájkovec pájkovca samostalnik moškega spola  

[pájkovəc]  
POMEN  

iz zoologije manjša žival s telesom iz glavoprsja in 
zadka in štirimi pari členastih nog; primerjaj lat. 
Arachnida  
▪ Večina gozdnih ptic se poleti hrani z žuželkami in 
pajkovci, pozimi pa s semeni in plodovi.  
▪ Poznamo tri velike skupine členonožcev: rake, 

pajkovce in žuželke.  
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▪ Klopi niso žuželke, ampak jih uvrščamo v skupino 
pajkovcev, saj imajo štiri pare nog in telo, sestavljeno 
le iz dveh delov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[pájkovəc]  
IPA: [ˈpaːikɔʋəʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: pájkovec  
RODILNIK: pájkovca  
DAJALNIK: pájkovcu  
TOŽILNIK: pájkovca  
MESTNIK: pri pájkovcu  
ORODNIK: s pájkovcem  

dvojina  
IMENOVALNIK: pájkovca  
RODILNIK: pájkovcev  
DAJALNIK: pájkovcema  
TOŽILNIK: pájkovca  
MESTNIK: pri pájkovcih  
ORODNIK: s pájkovcema  

množina  
IMENOVALNIK: pájkovci  
RODILNIK: pájkovcev  
DAJALNIK: pájkovcem  
TOŽILNIK: pájkovce  
MESTNIK: pri pájkovcih  
ORODNIK: s pájkovci  

  
TONEMSKO  

[pȃjkovəc]  
IPA: [páːik ʋəʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: pȃjkovec  
RODILNIK: pȃjkovca  
DAJALNIK: pȃjkovcu  
TOŽILNIK: pȃjkovca  
MESTNIK: pri pȃjkovcu  
ORODNIK: s pȃjkovcem  

dvojina  
IMENOVALNIK: pȃjkovca  
RODILNIK: pȃjkovcev  
DAJALNIK: pȃjkovcema  
TOŽILNIK: pȃjkovca  
MESTNIK: pri pȃjkovcih  
ORODNIK: s pȃjkovcema  

množina  
IMENOVALNIK: pȃjkovci  
RODILNIK: pȃjkovcev  
DAJALNIK: pȃjkovcem  
TOŽILNIK: pȃjkovce  
MESTNIK: pri pȃjkovcih  
ORODNIK: s pȃjkovci  

  
IZVOR  

↑pajek  
  

pantenól pantenóla samostalnik moškega spola  

[pantenól]  
POMEN  

iz biologije, iz farmacije provitamin, ki se v organizmu 
lahko pretvori v vitamin B5 in pozitivno vpliva na 

kožo, lase; SIN.: iz biologije, iz farmacije provitamin B5  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

vsebovati pantenol  
▪ Liposomi vsebujejo pantenol in pomembne 
naravne sestavine, ki imajo sposobnost zadrževanja 
vlage v koži.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
▪ Pantenol spodbuja obnovo razdražene, opečene 
kože ali sluznice.  
▪ Pantenol ohranja ravnotežje vlažnosti znotraj lasne 
strukture, specialna silikonska olja pa preprečujejo 

lomljenje in cepljenje.  
▪▪▪   
▪ Pri blagih opeklinah si lahko pomagamo sami z 
obkladki s fiziološko raztopino in losjoni s 
pantenolom.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[pantenól]  
IPA: [pantɛˈnoːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: pantenól  
RODILNIK: pantenóla  
DAJALNIK: pantenólu  
TOŽILNIK: pantenól  
MESTNIK: pri pantenólu  
ORODNIK: s pantenólom  

dvojina  
IMENOVALNIK: pantenóla  
RODILNIK: pantenólov  
DAJALNIK: pantenóloma  
TOŽILNIK: pantenóla  
MESTNIK: pri pantenólih  
ORODNIK: s pantenóloma  

množina  
IMENOVALNIK: pantenóli  
RODILNIK: pantenólov  
DAJALNIK: pantenólom  
TOŽILNIK: pantenóle  
MESTNIK: pri pantenólih  
ORODNIK: s pantenóli  

  
TONEMSKO  

[panten l]  
IPA: [pantɛnóːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: panten l  
RODILNIK: panten la  
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DAJALNIK: panten lu  
TOŽILNIK: panten l  
MESTNIK: pri panten lu  
ORODNIK: s panten lom  

dvojina  
IMENOVALNIK: panten la  
RODILNIK: panten lov  
DAJALNIK: panten loma  
TOŽILNIK: panten la  
MESTNIK: pri panten lih  
ORODNIK: s panten loma  

množina  
IMENOVALNIK: panten li  
RODILNIK: panten lov  
DAJALNIK: panten lom  
TOŽILNIK: panten le  
MESTNIK: pri panten lih  
ORODNIK: s panten li  

  
IZVOR  
prevzeto iz angl. panthenol, nem. Panthenol, iz 
↑pant(ot)en(ski) + ↑(alkoh)ol  
  

pascal pascala; in paskál samostalnik moškega spola  

[paskál]  
POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje tlaka, ki 
ustreza tlaku, ki ga povzroča sila enega newtona, 
ko pritiska na en kvadratni meter površine [Pa]  
▪ Meritve so pokazale, da je v cevi namesto podtlaka 
nadtlak stotih pascalov.  
▪ Podtlak, ki ga ustvarijo ventilatorji v hlevu, ne sme 
presegati 30 pascalov (Pa).  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[paskál]  
IPA: [pasˈkaːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: pascal [paskál]  
RODILNIK: pascala [paskála]  
DAJALNIK: pascalu [paskálu]  
TOŽILNIK: pascal [paskál]  
MESTNIK: pri pascalu [pri paskálu]  
ORODNIK: s pascalom [s paskálom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: pascala [paskála]  
RODILNIK: pascalov [paskálo ]  
DAJALNIK: pascaloma [paskáloma]  
TOŽILNIK: pascala [paskála]  
MESTNIK: pri pascalih [pri paskálih]  
ORODNIK: s pascaloma [s paskáloma]  

množina  
IMENOVALNIK: pascali [paskáli]  
RODILNIK: pascalov [paskálo ]  
DAJALNIK: pascalom [paskálom]  

TOŽILNIK: pascale [paskále]  
MESTNIK: pri pascalih [pri paskálih]  
ORODNIK: s pascali [s paskáli]  

  
TONEMSKO  

[paskȃl]  
IPA: [paskáːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: pascal [paskȃl]  
RODILNIK: pascala [paskȃla]  
DAJALNIK: pascalu [paskȃlu]  
TOŽILNIK: pascal [paskȃl]  
MESTNIK: pri pascalu [pri paskȃlu]  
ORODNIK: s pascalom [s paskȃlom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: pascala [paskȃla]  
RODILNIK: pascalov [paskȃlo ]  
DAJALNIK: pascaloma [paskȃloma]  
TOŽILNIK: pascala [paskȃla]  
MESTNIK: pri pascalih [pri paskȃlih]  
ORODNIK: s pascaloma [s paskȃloma]  

množina  
IMENOVALNIK: pascali [paskȃli]  
RODILNIK: pascalov [paskȃlo ]  
DAJALNIK: pascalom [paskȃlom]  
TOŽILNIK: pascale [paskȃle]  
MESTNIK: pri pascalih [pri paskȃlih]  
ORODNIK: s pascali [s paskȃli]  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Pascal, angl., frc. pascal, po 
francoskem matematiku in fiziku Blaisu Pascalu 
(1623–1662)  
  

paskál paskála; in pascal samostalnik moškega spola  

[paskál]  
POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje tlaka, ki 
ustreza tlaku, ki ga povzroča sila enega njutna, 
ko pritiska na en kvadratni meter površine [Pa]  
▪ Z ventilatorjem ustvarijo podtlak in merijo zračni 
tok, ki je potreben, da v zgradbi vzdržujejo tlačno 
razliko 50 paskalov.  
▪ V vakuumski tehniki sta uveljavljeni enoti za tlak 
paskal in milibar.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[paskál]  
IPA: [pasˈkaːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: paskál  
RODILNIK: paskála  
DAJALNIK: paskálu  
TOŽILNIK: paskál  
MESTNIK: pri paskálu  
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ORODNIK: s paskálom  
dvojina  

IMENOVALNIK: paskála  
RODILNIK: paskálov  
DAJALNIK: paskáloma  
TOŽILNIK: paskála  
MESTNIK: pri paskálih  
ORODNIK: s paskáloma  

množina  
IMENOVALNIK: paskáli  
RODILNIK: paskálov  
DAJALNIK: paskálom  
TOŽILNIK: paskále  
MESTNIK: pri paskálih  
ORODNIK: s paskáli  
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[paskȃl]  
IPA: [paskáːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: paskȃl  
RODILNIK: paskȃla  
DAJALNIK: paskȃlu  
TOŽILNIK: paskȃl  
MESTNIK: pri paskȃlu  
ORODNIK: s paskȃlom  

dvojina  
IMENOVALNIK: paskȃla  
RODILNIK: paskȃlov  
DAJALNIK: paskȃloma  
TOŽILNIK: paskȃla  
MESTNIK: pri paskȃlih  
ORODNIK: s paskȃloma  

množina  
IMENOVALNIK: paskȃli  
RODILNIK: paskȃlov  
DAJALNIK: paskȃlom  
TOŽILNIK: paskȃle  
MESTNIK: pri paskȃlih  
ORODNIK: s paskȃli  

  
IZVOR  
↑pascal  
  

pastinák pastináka samostalnik moškega spola  

[pastinák]  
POMEN  

1. kulturna rastlina z deljenimi listi, rumenimi 
cvetovi v kobulastih socvetjih in rumenkasto 
belim korenom; primerjaj lat. Pastinaca sativa  
▪ Med rastjo pastinak redno zalivamo, da koreni ne 
razpokajo.  
▪ Pastinak so kot zdravilno rastlino veliko gojili tudi za 
samostanskimi zidovi.  

1.1. koren te rastline, zlasti kot hrana, jed  

▪ Pastinak popečemo na maslu in dodamo dušeni 
ribi.  
▪ Dodajte na trakove narezan, očiščen pastinak in 
kose teletine, pomokajte ter zalijte z vinom in juho.  
▪ Sok, izdelan iz pastinaka, čisti kožo, pomaga pri 

izpadanju las.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[pastinák]  
IPA: [pastiˈnaːk]  
ednina  

IMENOVALNIK: pastinák  
RODILNIK: pastináka  
DAJALNIK: pastináku  
TOŽILNIK: pastinák  
MESTNIK: pri pastináku  
ORODNIK: s pastinákom  

dvojina  
IMENOVALNIK: pastináka  
RODILNIK: pastinákov  
DAJALNIK: pastinákoma  
TOŽILNIK: pastináka  
MESTNIK: pri pastinákih  
ORODNIK: s pastinákoma  

množina  
IMENOVALNIK: pastináki  
RODILNIK: pastinákov  
DAJALNIK: pastinákom  
TOŽILNIK: pastináke  
MESTNIK: pri pastinákih  
ORODNIK: s pastináki  

  
TONEMSKO  

[pastinák]  
IPA: [pastinàːk]  
ednina  

IMENOVALNIK: pastinák  
RODILNIK: pastináka  
DAJALNIK: pastináku  
TOŽILNIK: pastinák  
MESTNIK: pri pastináku  
ORODNIK: s pastinákom  

dvojina  
IMENOVALNIK: pastináka  
RODILNIK: pastinákov tudi pastinȃkov  
DAJALNIK: pastinákoma  
TOŽILNIK: pastináka  
MESTNIK: pri pastinákih tudi pri pastinȃkih  
ORODNIK: s pastinákoma  

množina  
IMENOVALNIK: pastináki  
RODILNIK: pastinákov tudi pastinȃkov  
DAJALNIK: pastinákom  
TOŽILNIK: pastináke  
MESTNIK: pri pastinákih tudi pri pastinȃkih  
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ORODNIK: s pastináki tudi s pastinȃki  
  
IZVOR  
prevzeto iz it. pastinaca < lat. pastināca, nejasnega 
izvora  
  

pedikúra pedikúre samostalnik ženskega spola  

[pedikúra]  
POMEN  

1. urejanje stopal in nohtov na nogah  
⏵ sam. beseda + za + sam. beseda v tožilniku  

salon za pedikuro  
▪ Podjetje bo v kratkem odprlo nove, moderne 
prostore, v katerih bodo imeli dva salona za 

pedikuro.  
▪ Obnohtno kožico pri pedikuri zmeraj nežno 
potisnemo nazaj s pomočjo posebne paličice, ki jo 

najdemo v večini setov za pedikuro.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

medicinska pedikura  
▪ Opravljanje medicinske pedikure zahteva 
poglobljena znanja, izkušnje in izjemno preciznost.  
▪ Pri estetski pedikuri izvajamo postopke, s katerimi 
noge lepšamo.  

⏵ glag. + na + sam. beseda v tožilniku  
▪ Nekateri se občasno odpravijo na pedikuro, kjer se 
za to usposobljene osebe lotijo stopal in nohtov.  

⏵ priredna zveza  
pedikura in manikura, pedikura in masaža  
▪ Dobila se je s prijateljicami, s katerimi si je 
privoščila manikuro in pedikuro.  
▪ Skoraj vsi kozmetični saloni ponujajo pedikuro in 
masaže.  

1.1. ureditev stopal in nohtov na nogah  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

privoščiti si pedikuro  
▪ Kupila sem si masažno banjico za noge, tako da 
si noge tudi sama zmasiram, omehčam kožo in 
nato naredim pedikuro.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[pedikúra]  
IPA: [pɛdiˈkuːɾa]  
ednina  

IMENOVALNIK: pedikúra  
RODILNIK: pedikúre  
DAJALNIK: pedikúri  
TOŽILNIK: pedikúro  
MESTNIK: pri pedikúri  
ORODNIK: s pedikúro  

dvojina  
IMENOVALNIK: pedikúri  
RODILNIK: pedikúr  
DAJALNIK: pedikúrama  
TOŽILNIK: pedikúri  

MESTNIK: pri pedikúrah  
ORODNIK: s pedikúrama  

množina  
IMENOVALNIK: pedikúre  
RODILNIK: pedikúr  
DAJALNIK: pedikúram  
TOŽILNIK: pedikúre  
MESTNIK: pri pedikúrah  
ORODNIK: s pedikúrami  
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[pedikȗra]  
IPA: [pɛdikúːɾà]  
ednina  

IMENOVALNIK: pedikȗra  
RODILNIK: pedikȗre  
DAJALNIK: pedikȗri  
TOŽILNIK: pedikȗro  
MESTNIK: pri pedikȗri  
ORODNIK: s pedikȗro  

dvojina  
IMENOVALNIK: pedikȗri  
RODILNIK: pedikȗr  
DAJALNIK: pedikȗrama  
TOŽILNIK: pedikȗri  
MESTNIK: pri pedikȗrah  
ORODNIK: s pedikȗrama  

množina  
IMENOVALNIK: pedikȗre  
RODILNIK: pedikȗr  
DAJALNIK: pedikȗram  
TOŽILNIK: pedikȗre  
MESTNIK: pri pedikȗrah  
ORODNIK: s pedikȗrami  

  
IZVOR  
prevzeto (prek nem. Pediküre) iz frc. pédicure 
‛nega nog’, iz lat. pēs ‛noga’ + cūra ‛skrb, nega’  
  

pinóža pinóže samostalnik ženskega spola  

[pinóža]  
POMEN  

iz zoologije ptica pevka z oranžno rjavimi prsmi, 
belim trebuhom ter rjavkastim hrbtom in 
perutmi; primerjaj lat. Fringilla montifringilla  
▪ V pozni jeseni ali pozimi lahko pri nas videvamo 
velikanske jate pinož.  
▪ Pinoža v Evropi gnezdi v skandinavskih iglastih 
gozdovih, prezimuje pa v srednji in južni Evropi.  
▪ Pinože se hranijo z bukovim žirom.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[pinóža]  
IPA: [piˈnoːʒa]  
ednina  
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IMENOVALNIK: pinóža  
RODILNIK: pinóže  
DAJALNIK: pinóži  
TOŽILNIK: pinóžo  
MESTNIK: pri pinóži  
ORODNIK: s pinóžo  

dvojina  
IMENOVALNIK: pinóži  
RODILNIK: pinóž  
DAJALNIK: pinóžama  
TOŽILNIK: pinóži  
MESTNIK: pri pinóžah  
ORODNIK: s pinóžama  

množina  
IMENOVALNIK: pinóže  
RODILNIK: pinóž  
DAJALNIK: pinóžam  
TOŽILNIK: pinóže  
MESTNIK: pri pinóžah  
ORODNIK: s pinóžami  
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[pin ža]  
IPA: [pinòːʒá]  
ednina  

IMENOVALNIK: pin ža  
RODILNIK: pin že  
DAJALNIK: pin ži  
TOŽILNIK: pin žo  
MESTNIK: pri pin ži  
ORODNIK: s pin žo  

dvojina  
IMENOVALNIK: pin ži  
RODILNIK: pin ž  
DAJALNIK: pin žama  
TOŽILNIK: pin ži  
MESTNIK: pri pin žah  
ORODNIK: s pin žama  

množina  
IMENOVALNIK: pin že  
RODILNIK: pin ž  
DAJALNIK: pin žam  
TOŽILNIK: pin že  
MESTNIK: pri pin žah  
ORODNIK: s pin žami  

  
in [pin ža]  
IPA: in [pinóːʒà]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: pin ža  
RODILNIK: pin že  
DAJALNIK: pin ži  
TOŽILNIK: pin žo  
MESTNIK: pri pin ži  
ORODNIK: s pin žo  

dvojina  
IMENOVALNIK: pin ži  
RODILNIK: pin ž  
DAJALNIK: pin žama  
TOŽILNIK: pin ži  
MESTNIK: pri pin žah  
ORODNIK: s pin žama  

množina  
IMENOVALNIK: pin že  
RODILNIK: pin ž  
DAJALNIK: pin žam  
TOŽILNIK: pin že  
MESTNIK: pri pin žah  
ORODNIK: s pin žami  

  
IZVOR  
nejasnega, morda onomatopejskega izvora  
  

pížmovka pížmovke samostalnik ženskega spola  

[pížmo ka]  
POMEN  

glodalec z gosto rjavo dlako in dolgim, rahlo 
sploščenim luskastim repom, ki živi ob vodi; 
primerjaj lat. Ondatra zibethicus  
▪ Pižmovka izvrstno plava in se potaplja.  
▪ Pižmovka je precej manjša in lažja kot bober, tehta 
največ do 1,5 kilograma.  
▪ V nasprotju z vidro se pižmovka hrani z rastlinami, ki 
jih najde v vodi ali ob njej.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[pížmo ka]  
IPA: [ˈpiːʒmɔuka]  
ednina  

IMENOVALNIK: pížmovka  
RODILNIK: pížmovke  
DAJALNIK: pížmovki  
TOŽILNIK: pížmovko  
MESTNIK: pri pížmovki  
ORODNIK: s pížmovko  

dvojina  
IMENOVALNIK: pížmovki  
RODILNIK: pížmovk  
DAJALNIK: pížmovkama  
TOŽILNIK: pížmovki  
MESTNIK: pri pížmovkah  
ORODNIK: s pížmovkama  

množina  
IMENOVALNIK: pížmovke  
RODILNIK: pížmovk  
DAJALNIK: pížmovkam  
TOŽILNIK: pížmovke  
MESTNIK: pri pížmovkah  
ORODNIK: s pížmovkami  
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TONEMSKO  
[pížmo ka]  
IPA: [pìːʒm uka]  
ednina  

IMENOVALNIK: pížmovka  
RODILNIK: pížmovke  
DAJALNIK: pížmovki  
TOŽILNIK: pížmovko  
MESTNIK: pri pížmovki  
ORODNIK: s pȋžmovko  

dvojina  
IMENOVALNIK: pížmovki  
RODILNIK: pȋžmovk  
DAJALNIK: pížmovkama  
TOŽILNIK: pížmovki  
MESTNIK: pri pížmovkah  
ORODNIK: s pížmovkama  

množina  
IMENOVALNIK: pížmovke  
RODILNIK: pȋžmovk  
DAJALNIK: pížmovkam  
TOŽILNIK: pížmovke  
MESTNIK: pri pížmovkah  
ORODNIK: s pížmovkami  

  
in [pȋžmo ka]  
IPA: in [píːʒm uka]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: pȋžmovka  
RODILNIK: pȋžmovke  
DAJALNIK: pȋžmovki  
TOŽILNIK: pȋžmovko  
MESTNIK: pri pȋžmovki  
ORODNIK: s pȋžmovko  

dvojina  
IMENOVALNIK: pȋžmovki  
RODILNIK: pȋžmovk  
DAJALNIK: pȋžmovkama  
TOŽILNIK: pȋžmovki  
MESTNIK: pri pȋžmovkah  
ORODNIK: s pȋžmovkama  

množina  
IMENOVALNIK: pȋžmovke  
RODILNIK: pȋžmovk  
DAJALNIK: pȋžmovkam  
TOŽILNIK: pȋžmovke  
MESTNIK: pri pȋžmovkah  
ORODNIK: s pȋžmovkami  

  
IZVOR  
po zgledu nem. Bisamratte ‛pižmova podgana’ 
tvorjeno iz pižem ‛mošus’  
  

planôta planôte samostalnik ženskega spola  

[planôta]  

POMEN  

obsežnejše, pretežno ravno območje, dvignjeno 
nad okolico, navadno na višji nadmorski višini  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

gozdnata, travnata planota | prostrana planota  
▪ Pokrajina se zajeda med gozdnate planote Julijskih 
Alp: Jelovico, Mežakljo in Pokljuko.  
▪ Kras je prostrana planota, ki leži približno 
400 metrov nad morjem.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
planota se dviga, leži, se razprostira, se razteza KJE  
▪ Velikanska planota s strmimi pobočji leži blizu 
toplega oceana, ki jo oskrbuje z vlažnim zrakom.  
▪ Prostrana planota Pokljuka se razprostira na 

jugovzhodnem območju Julijskih Alp.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

del planote | obrobje, rob planote | pobočje, vrh, 
vznožje planote  
▪ Večji del planote prerašča ruševje.  
▪ Najvišji vrh planote se dviga do 348 m nad ravnino 
oz. 863 m nad morsko gladino.  

▪▪▪   
▪ Vas leži na planoti, kjer vse leto prijetno piha.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[planôta]  
IPA: [plaˈnɔːta]  
ednina  

IMENOVALNIK: planôta  
RODILNIK: planôte  
DAJALNIK: planôti  
TOŽILNIK: planôto  
MESTNIK: pri planôti  
ORODNIK: s planôto  

dvojina  
IMENOVALNIK: planôti  
RODILNIK: planôt  
DAJALNIK: planôtama  
TOŽILNIK: planôti  
MESTNIK: pri planôtah  
ORODNIK: s planôtama  

množina  
IMENOVALNIK: planôte  
RODILNIK: planôt  
DAJALNIK: planôtam  
TOŽILNIK: planôte  
MESTNIK: pri planôtah  
ORODNIK: s planôtami  

  
TONEMSKO  

[planóta]  
IPA: [plan ːtá]  
ednina  

IMENOVALNIK: planóta  
RODILNIK: planóte  
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DAJALNIK: planóti  
TOŽILNIK: planóto  
MESTNIK: pri planóti  
ORODNIK: s planȏto tudi s planóto  

dvojina  
IMENOVALNIK: planóti  
RODILNIK: planȏt  
DAJALNIK: planótama  
TOŽILNIK: planóti  
MESTNIK: pri planótah  
ORODNIK: s planótama  

množina  
IMENOVALNIK: planóte  
RODILNIK: planȏt  
DAJALNIK: planótam  
TOŽILNIK: planóte  
MESTNIK: pri planótah  
ORODNIK: s planótami  

  
IZVOR  
↑plan  
  

pležúh pležúha in pléžuh pléžuha samostalnik moškega 

spola  
[pležúh] in [pléžuh]  
POMEN  

priprava za spuščanje po snegu, pri kateri je 
sedež pritrjen na smučko  
⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  

spust, vožnja s pležuhi | tekmovanje s pležuhi  
▪ Na Štajerskem v spomin na stare čase organizirajo 

tradicionalni spust s pležuhom.  
▪ Po besedah glavnega organizatorja tekmovanja s 
pležuhi pležuh izvira iz Selnice ob Dravi.  

▪▪▪   
▪ Če so v preteklosti izdelovali izključno lesene 
pležuhe, se zdaj domiselni izdelovalci lotijo še 
najrazličnejših drugih materialov.  
▪ V spodnji Dravski dolini, na obronkih Kobanskega ter 
ponekod na Pohorju in v Slovenskih goricah so se 
pozimi prevažali s pležuhi.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[pležúh]  
IPA: [plɛˈʒuːx]  
ednina  

IMENOVALNIK: pležúh  
RODILNIK: pležúha  
DAJALNIK: pležúhu  
TOŽILNIK: pležúh  
MESTNIK: pri pležúhu  
ORODNIK: s pležúhom  

dvojina  
IMENOVALNIK: pležúha  
RODILNIK: pležúhov  

DAJALNIK: pležúhoma  
TOŽILNIK: pležúha  
MESTNIK: pri pležúhih  
ORODNIK: s pležúhoma  

množina  
IMENOVALNIK: pležúhi  
RODILNIK: pležúhov  
DAJALNIK: pležúhom  
TOŽILNIK: pležúhe  
MESTNIK: pri pležúhih  
ORODNIK: s pležúhi  

  
in [pléžuh]  
IPA: in [ˈpleːʒux]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: pléžuh  
RODILNIK: pléžuha  
DAJALNIK: pléžuhu  
TOŽILNIK: pléžuh  
MESTNIK: pri pléžuhu  
ORODNIK: s pléžuhom  

dvojina  
IMENOVALNIK: pléžuha  
RODILNIK: pléžuhov  
DAJALNIK: pléžuhoma  
TOŽILNIK: pléžuha  
MESTNIK: pri pléžuhih  
ORODNIK: s pléžuhoma  

množina  
IMENOVALNIK: pléžuhi  
RODILNIK: pléžuhov  
DAJALNIK: pléžuhom  
TOŽILNIK: pléžuhe  
MESTNIK: pri pléžuhih  
ORODNIK: s pléžuhi  

  
TONEMSKO  

[pležúh]  
IPA: [plɛʒùːx]  
ednina  

IMENOVALNIK: pležúh  
RODILNIK: pležúha  
DAJALNIK: pležúhu  
TOŽILNIK: pležúh  
MESTNIK: pri pležúhu  
ORODNIK: s pležúhom  

dvojina  
IMENOVALNIK: pležúha  
RODILNIK: pležúhov tudi pležȗhov  
DAJALNIK: pležúhoma  
TOŽILNIK: pležúha  
MESTNIK: pri pležúhih tudi pri pležȗhih  
ORODNIK: s pležúhoma  

množina  
IMENOVALNIK: pležúhi  
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RODILNIK: pležúhov tudi pležȗhov  
DAJALNIK: pležúhom  
TOŽILNIK: pležúhe  
MESTNIK: pri pležúhih tudi pri pležȗhih  
ORODNIK: s pležúhi tudi s pležȗhi  

  
in [pl žuh]  
IPA: in [pléːʒùx]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: pl žuh  
RODILNIK: pl žuha  
DAJALNIK: pl žuhu  
TOŽILNIK: pl žuh  
MESTNIK: pri pl žuhu  
ORODNIK: s pl žuhom  

dvojina  
IMENOVALNIK: pl žuha  
RODILNIK: pl žuhov  
DAJALNIK: pl žuhoma  
TOŽILNIK: pl žuha  
MESTNIK: pri pl žuhih  
ORODNIK: s pl žuhoma  

množina  
IMENOVALNIK: pl žuhi  
RODILNIK: pl žuhov  
DAJALNIK: pl žuhom  
TOŽILNIK: pl žuhe  
MESTNIK: pri pl žuhih  
ORODNIK: s pl žuhi  

  
IZVOR  
iz ↑plezati *pležem v pomenu *‛drseti’  
  

plítek plítka plítko pridevnik  

[plítək]  
POMEN  

1. v nekaterih zvezah v obliki plitki ki ima od površine proti 
notranjosti, zlasti v navpični smeri, razmeroma 
majhno razsežnost; SIN.: plitev  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

plitek bazen | plitek grob, jarek | plitek/plitki krožnik | 

plitek pekač | plitek predal, prtljažnik | plitek zaliv | 

plitka omarica | plitka posoda, skleda | plitka voda | 

plitko jezero, morje  
▪ Plovba skozi ožine je bila še posebej nevarna 

zaradi čeri in plitkega morja.  
▪ Na štiri ogrete plitke krožnike razporedite beluše in 

nanje naložite pečene filete.  
▪ Plitek pekač namažemo z maslom in vanj damo 
krompirjevo zmes ter jo na površini zgladimo.  

⏵ prisl. + prid. beseda  
precej plitek | zelo plitek  
▪ V relativno plitkem ustju delte tamkajšnje reke je 
slanost dokaj visoka.  

▪ Zaradi rezervnega kolesa v dnu je prtljažnik precej 
plitek.  

⏵ priredna zveza  
plitek in globok, plitek in majhen, plitek in širok  
▪ Majhni in plitki ribniki lahko v vročih in toplih dneh 

izgubijo precej vode.  
▪ Primaknil je stol k omaricam, kjer so hranili plitke 

in globoke krožnike ter posodo za juho.  

1.1. ki ne sega globoko, zajema le manjše 
področje pod površino; SIN.: plitev  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

plitek koreninski sistem | plitek ugrez | plitka 
obramba, (obrambna) postavitev | plitka zareza | 

plitke korenine  
▪ Ladja naj bi imela znatno plitkejši ugrez kot njeni 
predhodnici.  
▪ Zaradi stanja v ekipi smo se odločili za bolj 
racionalno plitko obrambo, ki ni delovala dobro, 
saj je dovoljevala preveč strelov njihovih zunanjih 

igralcev.  
⏵ prisl. + prid. beseda  

▪ Koreninski sistem iglavcev je zelo plitek.  

2. ki ima manjšo kapaciteto; SIN.: plitev  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

plitek trg  
▪ Čedalje več denarja na plitkem trgu lahko napihne 
delniške tečaje, ki bi se ob paniki lahko hitro sesuli.  

⏵ vezni glag. + prid. beseda v imenovalniku  
biti plitek  
▪ Trgi so plitki, vrednotenja delnic podjetij so nizka.  

⏵ prisl. + prid. beseda  
▪ Trg finančnih strokovnjakov je razmeroma plitek.  

3. ki zajema le manjši del potencialne celote; SIN.: 

plitev  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

plitko dihanje  
▪ Ljudje, ki so v stresu, dihajo hitro in s plitkimi 
vdihi.  
▪ Z zelo plitkim dihanjem med tekom (zlasti pri 
hitrejšem teku) v pljuča ne dobimo dovolj zraka in s 
tem dovolj kisika.  
▪ Vsi izdelki, ki vsebujejo kofein, lahko otežujejo 
večerno uspavanje, povzročajo nočna prebujanja in 
vodijo v plitko spanje.  

4. v obliki plitki ki je v zvezi s fazami spanja, ko 
človek prehaja iz budnega stanja v spanec in se 
srčni utrip upočasni, telesna temperatura zniža; 

SIN.: plitev  
▪ Posamezne spalne faze (1. in 2. faza sta plitko 
spanje, 3. in 4. globoko spanje, 5. faza pa je REM 
faza ali faza hitrih gibov oči) se ponoči med seboj 
izmenjujejo in ponavljajo v ciklih.  

5. ekspresivno ki ni sposoben, ne želi poglobljeno 
razmišljati, čustvovati; SIN.: ekspresivno plitev  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  
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▪ Ustvarjajo domišljijski svet, kamor beži množica v 
nedelovnih urah, svet, v katerem se zabava plitkih 
ljudi opira na njihovo lastno plitkost in je ne 

napolni.  
⏵ vezni glag. + prid. beseda v imenovalniku  

▪ Razočarana sem, kadar ljudje pravijo, da sem 
plitka in neumna.  

⏵ prisl. + prid. beseda  
▪ Ravno oni, ki bi morali biti družbeno najbolj 
odgovorni, postajajo značajsko najbolj plitek del 

populacije.  

5.1. ekspresivno ki kaže, izraža tako nepoglobljeno 
razmišljanje, čustvovanje; SIN.: ekspresivno plitev  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Zgodba, brez dvoma dramatična in pretresljiva, 
se za razliko od večine hollywoodskih filmov ne 
zateka v plitko senzacionalnost.  

⏵ vezni glag. + prid. beseda v imenovalniku  
▪ Urednik je dejal, da komercializacija ogroža 

kvaliteto, saj so mediji postali plitki in neumni.  
▪ Pesniku je dostikrat prav njegov čas zelo tuj, 
plitek in nezanimiv.  

⏵ prisl. + prid. beseda  
▪ Ne verjamete, da so človeški odnosi tako plitki, 
da bi jih lahko v resnici zamenjali odnosi z roboti?  
▪ Odnosi so vedno bolj plitki, površinski in tako 

potem tudi nikakor ne moreš izplavati iz krize.  

5.2. ekspresivno ki se ne pojavlja v visoki, zadostni 
stopnji; SIN.: ekspresivno plitev  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Človeško trpljenje in nesmiselne žrtve so deležni 
le površne pozornosti in plitkega spoštovanja.  
▪ Živimo v času, v katerem prevladujejo materialne 
dobrine, osebni interesi, preračunljivost, hiter, a 
plitek užitek.  

5.3. ekspresivno ki je vsebinsko prazen, 
nezadosten; SIN.: ekspresivno plitev  
⏵ glag. + prid. beseda v imenovalniku  

zdeti se plitek  
▪ Očitno se njegove zgodbe tudi filmarjem zdijo 
plitke, saj bi v nasprotnem primeru katero od njih 
že prestavili v filmski jezik.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
▪ Namen nanizanke je opozoriti na globoka, torej 
dobra, in plitka, pogrošna, neumna, celo vulgarna 

besedila v popularni glasbi.  
⏵ prisl. + prid. beseda  

▪ Razpravljajo na spletnih forumih ter iščejo 
različne informacije, ki so žal velikokrat 
neustrezne, pomanjkljive, površinske, tudi 

provokativne in potrošniško plitke.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[plítək]  
IPA: [ˈpliːtək]  

OSNOVNIK  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: plítek  

določno plítki  
RODILNIK: plítkega  
DAJALNIK: plítkemu  
TOŽILNIK: plítek  

določno plítki  
živo plítkega  

MESTNIK: pri plítkem  
ORODNIK: s plítkim  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítka  
RODILNIK: plítkih  
DAJALNIK: plítkima  
TOŽILNIK: plítka  
MESTNIK: pri plítkih  
ORODNIK: s plítkima  

množina  
IMENOVALNIK: plítki  
RODILNIK: plítkih  
DAJALNIK: plítkim  
TOŽILNIK: plítke  
MESTNIK: pri plítkih  
ORODNIK: s plítkimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítka  
RODILNIK: plítke  
DAJALNIK: plítki  
TOŽILNIK: plítko  
MESTNIK: pri plítki  
ORODNIK: s plítko  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítki  
RODILNIK: plítkih  
DAJALNIK: plítkima  
TOŽILNIK: plítki  
MESTNIK: pri plítkih  
ORODNIK: s plítkima  

množina  
IMENOVALNIK: plítke  
RODILNIK: plítkih  
DAJALNIK: plítkim  
TOŽILNIK: plítke  
MESTNIK: pri plítkih  
ORODNIK: s plítkimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítko  
RODILNIK: plítkega  
DAJALNIK: plítkemu  
TOŽILNIK: plítko  
MESTNIK: pri plítkem  
ORODNIK: s plítkim  
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dvojina  
IMENOVALNIK: plítki  
RODILNIK: plítkih  
DAJALNIK: plítkima  
TOŽILNIK: plítki  
MESTNIK: pri plítkih  
ORODNIK: s plítkima  

množina  
IMENOVALNIK: plítka  
RODILNIK: plítkih  
DAJALNIK: plítkim  
TOŽILNIK: plítka  
MESTNIK: pri plítkih  
ORODNIK: s plítkimi  

PRIMERNIK – PRIPONSKO STOPNJEVANJE  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: plítkejši  
RODILNIK: plítkejšega  
DAJALNIK: plítkejšemu  
TOŽILNIK: plítkejši  

živo plítkejšega  
MESTNIK: pri plítkejšem  
ORODNIK: s plítkejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítkejša  
RODILNIK: plítkejših  
DAJALNIK: plítkejšima  
TOŽILNIK: plítkejša  
MESTNIK: pri plítkejših  
ORODNIK: s plítkejšima  

množina  
IMENOVALNIK: plítkejši  
RODILNIK: plítkejših  
DAJALNIK: plítkejšim  
TOŽILNIK: plítkejši  
MESTNIK: pri plítkejših  
ORODNIK: s plítkejšimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítkejša  
RODILNIK: plítkejše  
DAJALNIK: plítkejši  
TOŽILNIK: plítkejšo  
MESTNIK: pri plítkejši  
ORODNIK: s plítkejšo  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítkejši  
RODILNIK: plítkejših  
DAJALNIK: plítkejšima  
TOŽILNIK: plítkejši  
MESTNIK: pri plítkejših  
ORODNIK: s plítkejšima  

množina  
IMENOVALNIK: plítkejše  
RODILNIK: plítkejših  

DAJALNIK: plítkejšim  
TOŽILNIK: plítkejše  
MESTNIK: pri plítkejših  
ORODNIK: s plítkejšimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítkejše  
RODILNIK: plítkejšega  
DAJALNIK: plítkejšemu  
TOŽILNIK: plítkejše  
MESTNIK: pri plítkejšem  
ORODNIK: s plítkejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítkejši  
RODILNIK: plítkejših  
DAJALNIK: plítkejšima  
TOŽILNIK: plítkejši  
MESTNIK: pri plítkejših  
ORODNIK: s plítkejšima  

množina  
IMENOVALNIK: plítkejša  
RODILNIK: plítkejšega  
DAJALNIK: plítkejšemu  
TOŽILNIK: plítkejša  
MESTNIK: pri plítkejših  
ORODNIK: s plítkejšimi  

PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: bòlj plítek  
ženski spol  

EDNINA: bòlj plítka  
srednji spol  

EDNINA: bòlj plítko  
PRESEŽNIK – PRIPONSKO STOPNJEVANJE  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nàjplítkejši in nájplítkejši  
RODILNIK: nàjplítkejšega in nájplítkejšega  
DAJALNIK: nàjplítkejšemu in nájplítkejšemu  
TOŽILNIK: nàjplítkejši in nájplítkejši  

živo nàjplítkejšega in nájplítkejšega  
MESTNIK: pri nàjplítkejšem in pri nájplítkejšem  
ORODNIK: z nàjplítkejšim in z nájplítkejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: nàjplítkejša in nájplítkejša  
RODILNIK: nàjplítkejših in nájplítkejših  
DAJALNIK: nàjplítkejšima in nájplítkejšima  
TOŽILNIK: nàjplítkejša in nájplítkejša  
MESTNIK: pri nàjplítkejših in pri nájplítkejših  
ORODNIK: z nàjplítkejšima in z nájplítkejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nàjplítkejši in nájplítkejši  
RODILNIK: nàjplítkejših in nájplítkejših  
DAJALNIK: nàjplítkejšim in nájplítkejšim  
TOŽILNIK: nàjplítkejše in nájplítkejše  
MESTNIK: pri nàjplítkejših in pri nájplítkejših  
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ORODNIK: z nàjplítkejšimi in z nájplítkejšimi  
ženski spol  

ednina  
IMENOVALNIK: nàjplítkejša in nájplítkejša  
RODILNIK: nàjplítkejše in nájplítkejše  
DAJALNIK: nàjplítkejši in nájplítkejši  
TOŽILNIK: nàjplítkejšo in nájplítkejšo  
MESTNIK: pri nàjplítkejši in pri nájplítkejši  
ORODNIK: z nàjplítkejšo in z nájplítkejšo  

dvojina  
IMENOVALNIK: nàjplítkejši in nájplítkejši  
RODILNIK: nàjplítkejših in nájplítkejših  
DAJALNIK: nàjplítkejšima in nájplítkejšima  
TOŽILNIK: nàjplítkejši in nájplítkejši  
MESTNIK: pri nàjplítkejših in pri nájplítkejših  
ORODNIK: z nàjplítkejšima in z nájplítkejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nàjplítkejše in nájplítkejše  
RODILNIK: nàjplítkejših in nájplítkejših  
DAJALNIK: nàjplítkejšim in nájplítkejšim  
TOŽILNIK: nàjplítkejše in nájplítkejše  
MESTNIK: pri nàjplítkejših in pri nájplítkejših  
ORODNIK: z nàjplítkejšimi in z nájplítkejšimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nàjplítkejše in nájplítkejše  
RODILNIK: nàjplítkejšega in nájplítkejšega  
DAJALNIK: nàjplítkejšemu in nájplítkejšemu  
TOŽILNIK: nàjplítkejše in nájplítkejše  
MESTNIK: pri nàjplítkejšem in pri nájplítkejšem  
ORODNIK: z nàjplítkejšim in z nájplítkejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: nàjplítkejši in nájplítkejši  
RODILNIK: nàjplítkejših in nájplítkejših  
DAJALNIK: nàjplítkejšima in nájplítkejšima  
TOŽILNIK: nàjplítkejši in nájplítkejši  
MESTNIK: pri nàjplítkejših in pri nájplítkejših  
ORODNIK: z nàjplítkejšima in z nájplítkejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nàjplítkejša in nájplítkejša  
RODILNIK: nàjplítkejših in nájplítkejših  
DAJALNIK: nàjplítkejšim in nájplítkejšim  
TOŽILNIK: nàjplítkejša in nájplítkejša  
MESTNIK: pri nàjplítkejših in pri nájplítkejših  
ORODNIK: z nàjplítkejšimi in z nájplítkejšimi  

PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: nàjbolj in nájbolj plítek  
ženski spol  

EDNINA: nàjbolj in nájbolj plítka  
srednji spol  

EDNINA: nàjbolj in nájbolj plítko  
  
TONEMSKO  

[plítək]  
IPA: [plìːt k]  

OSNOVNIK  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: plítek  

določno plítki  
RODILNIK: plítkega  
DAJALNIK: plítkemu  
TOŽILNIK: plítek  

določno plítki  
živo plítkega  

MESTNIK: pri plítkem  
ORODNIK: s plítkim  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítka  
RODILNIK: plítkih  
DAJALNIK: plítkima  
TOŽILNIK: plítka  
MESTNIK: pri plítkih  
ORODNIK: s plítkima  

množina  
IMENOVALNIK: plítki  
RODILNIK: plítkih  
DAJALNIK: plítkim  
TOŽILNIK: plítke  
MESTNIK: pri plítkih  
ORODNIK: s plítkimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítka  
RODILNIK: plítke  
DAJALNIK: plítki  
TOŽILNIK: plítko  
MESTNIK: pri plítki  
ORODNIK: s plítko  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítki  
RODILNIK: plítkih  
DAJALNIK: plítkima  
TOŽILNIK: plítki  
MESTNIK: pri plítkih  
ORODNIK: s plítkima  

množina  
IMENOVALNIK: plítke  
RODILNIK: plítkih  
DAJALNIK: plítkim  
TOŽILNIK: plítke  
MESTNIK: pri plítkih  
ORODNIK: s plítkimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítko  
RODILNIK: plítkega  
DAJALNIK: plítkemu  
TOŽILNIK: plítko  
MESTNIK: pri plítkem  
ORODNIK: s plítkim  
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dvojina  
IMENOVALNIK: plítki  
RODILNIK: plítkih  
DAJALNIK: plítkima  
TOŽILNIK: plítki  
MESTNIK: pri plítkih  
ORODNIK: s plítkima  

množina  
IMENOVALNIK: plítka  
RODILNIK: plítkih  
DAJALNIK: plítkim  
TOŽILNIK: plítka  
MESTNIK: pri plítkih  
ORODNIK: s plítkimi  

PRIMERNIK – PRIPONSKO STOPNJEVANJE  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: plítkejši  
RODILNIK: plítkejšega  
DAJALNIK: plítkejšemu  
TOŽILNIK: plítkejši  

živo plítkejšega  
MESTNIK: pri plítkejšem  
ORODNIK: s plítkejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítkejša  
RODILNIK: plítkejših  
DAJALNIK: plítkejšima  
TOŽILNIK: plítkejša  
MESTNIK: pri plítkejših  
ORODNIK: s plítkejšima  

množina  
IMENOVALNIK: plítkejši  
RODILNIK: plítkejših  
DAJALNIK: plítkejšim  
TOŽILNIK: plítkejši  
MESTNIK: pri plítkejših  
ORODNIK: s plítkejšimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítkejša  
RODILNIK: plítkejše  
DAJALNIK: plítkejši  
TOŽILNIK: plítkejšo  
MESTNIK: pri plítkejši  
ORODNIK: s plítkejšo  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítkejši  
RODILNIK: plítkejših  
DAJALNIK: plítkejšima  
TOŽILNIK: plítkejši  
MESTNIK: pri plítkejših  
ORODNIK: s plítkejšima  

množina  
IMENOVALNIK: plítkejše  
RODILNIK: plítkejših  

DAJALNIK: plítkejšim  
TOŽILNIK: plítkejše  
MESTNIK: pri plítkejših  
ORODNIK: s plítkejšimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítkejše  
RODILNIK: plítkejšega  
DAJALNIK: plítkejšemu  
TOŽILNIK: plítkejše  
MESTNIK: pri plítkejšem  
ORODNIK: s plítkejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítkejši  
RODILNIK: plítkejših  
DAJALNIK: plítkejšima  
TOŽILNIK: plítkejši  
MESTNIK: pri plítkejših  
ORODNIK: s plítkejšima  

množina  
IMENOVALNIK: plítkejša  
RODILNIK: plítkejšega  
DAJALNIK: plítkejšemu  
TOŽILNIK: plítkejša  
MESTNIK: pri plítkejših  
ORODNIK: s plítkejšimi  

PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: bȍlj plítek  
ženski spol  

EDNINA: bȍlj plítka  
srednji spol  

EDNINA: bȍlj plítko  
PRESEŽNIK – PRIPONSKO STOPNJEVANJE  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nȁjplítkejši in nȃjplítkejši  
RODILNIK: nȁjplítkejšega in nȃjplítkejšega  
DAJALNIK: nȁjplítkejšemu in nȃjplítkejšemu  
TOŽILNIK: nȁjplítkejši in nȃjplítkejši  

živo nȁjplítkejšega in nȃjplítkejšega  
MESTNIK: pri nȁjplítkejšem in pri nȃjplítkejšem  
ORODNIK: z nȁjplítkejšim in z nȃjplítkejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: nȁjplítkejša in nȃjplítkejša  
RODILNIK: nȁjplítkejših in nȃjplítkejših  
DAJALNIK: nȁjplítkejšima in nȃjplítkejšima  
TOŽILNIK: nȁjplítkejša in nȃjplítkejša  
MESTNIK: pri nȁjplítkejših in pri nȃjplítkejših  
ORODNIK: z nȁjplítkejšima in z nȃjplítkejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nȁjplítkejši in nȃjplítkejši  
RODILNIK: nȁjplítkejših in nȃjplítkejših  
DAJALNIK: nȁjplítkejšim in nȃjplítkejšim  
TOŽILNIK: nȁjplítkejše in nȃjplítkejše  
MESTNIK: pri nȁjplítkejših in pri nȃjplítkejših  
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ORODNIK: z nȁjplítkejšimi in z nȃjplítkejšimi  
ženski spol  

ednina  
IMENOVALNIK: nȁjplítkejša in nȃjplítkejša  
RODILNIK: nȁjplítkejše in nȃjplítkejše  
DAJALNIK: nȁjplítkejši in nȃjplítkejši  
TOŽILNIK: nȁjplítkejšo in nȃjplítkejšo  
MESTNIK: pri nȁjplítkejši in pri nȃjplítkejši  
ORODNIK: z nȁjplítkejšo in z nȃjplítkejšo  

dvojina  
IMENOVALNIK: nȁjplítkejši in nȃjplítkejši  
RODILNIK: nȁjplítkejših in nȃjplítkejših  
DAJALNIK: nȁjplítkejšima in nȃjplítkejšima  
TOŽILNIK: nȁjplítkejši in nȃjplítkejši  
MESTNIK: pri nȁjplítkejših in pri nȃjplítkejših  
ORODNIK: z nȁjplítkejšima in z nȃjplítkejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nȁjplítkejše in nȃjplítkejše  
RODILNIK: nȁjplítkejših in nȃjplítkejših  
DAJALNIK: nȁjplítkejšim in nȃjplítkejšim  
TOŽILNIK: nȁjplítkejše in nȃjplítkejše  
MESTNIK: pri nȁjplítkejših in pri nȃjplítkejših  
ORODNIK: z nȁjplítkejšimi in z nȃjplítkejšimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nȁjplítkejše in nȃjplítkejše  
RODILNIK: nȁjplítkejšega in nȃjplítkejšega  
DAJALNIK: nȁjplítkejšemu in nȃjplítkejšemu  
TOŽILNIK: nȁjplítkejše in nȃjplítkejše  
MESTNIK: pri nȁjplítkejšem in pri nȃjplítkejšem  
ORODNIK: z nȁjplítkejšim in z nȃjplítkejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: nȁjplítkejši in nȃjplítkejši  
RODILNIK: nȁjplítkejših in nȃjplítkejših  
DAJALNIK: nȁjplítkejšima in nȃjplítkejšima  
TOŽILNIK: nȁjplítkejši in nȃjplítkejši  
MESTNIK: pri nȁjplítkejših in pri nȃjplítkejših  
ORODNIK: z nȁjplítkejšima in z nȃjplítkejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nȁjplítkejša in nȃjplítkejša  
RODILNIK: nȁjplítkejših in nȃjplítkejših  
DAJALNIK: nȁjplítkejšim in nȃjplítkejšim  
TOŽILNIK: nȁjplítkejša in nȃjplítkejša  
MESTNIK: pri nȁjplítkejših in pri nȃjplítkejših  
ORODNIK: z nȁjplítkejšimi in z nȃjplítkejšimi  

PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj plítek  
ženski spol  

EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj plítka  
srednji spol  

EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj plítko  
  
STALNE ZVEZE  
  
plitki relief  

iz umetnosti relief, pri katerem liki niso izrazito 
privzdignjeni, ločeni od osnovne ploskve; SIN.: iz 

umetnosti plitvi relief  
▪ Notranjost je bila okrašena s perzijskimi in 

babilonskimi kipi, starimi hetitskimi plitkimi reliefi.  
▪ Masivna krogla, ki je štrlela iz piramide, je bila 
izklesana v plitkem reliefu in je upodabljala različna 
nebesna telesa.  
  
FRAZEOLOGIJA  
  
plitev/plitvejši/plitek ipd. žep | plitka/plitva denarnica  
plitev žep  

plitvejši žep  
plitek žep  
plitkejši žep  
plitka denarnica  
plitva denarnica  

1. slabo finančno stanje  
▪ Plitev žep ali kakšna druga tegoba nista razlog, da bi 
bile vaše počitnice sfižene.  
▪ Mnogi od nas smo za to svetlobo prikrajšani (bodisi 
zaradi načetega zdravja ali plitkega žepa).  
▪ Čeprav velja, da je zdravje naše največje bogastvo 
in da zanj ne gre varčevati, je plitka denarnica 
vendarle zelo omejujoč faktor.  
▪ Vredno se je pozanimati, koliko stanejo neoriginalne 
kartuše, ki so lahko v primeru plitve denarnice rešilna 
bilka.  

2. kdor nima veliko denarja; kdor je reven, 
revnejši  
▪ Kljub temu, da lahko zapravimo kup denarja tako za 
obleko visoke mode kot za večerjo, se najde marsikaj 
vrednega tudi za plitev žep.  
▪ Plitvejšim žepom so namenjene ulične stojnice z 
gosjo rižoto, polpetom, klobaso ali sendvičem.  
▪ Večina bi si želela iti na smučanje vsako leto, a 
zaradi vedno višjih cen to postaja čedalje težje. Pa 
vendarle se vseeno najde tudi kaj za plitkejše žepe.  
  
s plitvim/plitvejšim/plitkim žepom | plitvih žepov  
s plitvim žepom  

s plitvejšim žepom  
s plitkim žepom  
plitvih žepov  

ki ima malo ali nič denarja, finančnih sredstev; ki 
je reven, revnejši  
▪ Ta ideja se mi zdi še posebno dobra za tiste s 
plitvim žepom, kot so recimo ljudje z nizko pokojnino 
in študentje.  
▪ Stranke v grobem delijo na tri kategorije: na tiste s 
plitvejšim žepom, na rahlo nadpovprečne turiste in na 
premožne.  
▪ Omenjena družba je namenjena predvsem potnikom 
s plitkim žepom.  
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▪ Na nepremičninskem trgu uspevajo špekulanti in 
investitorji plitvih žepov ter (pre)velikih ambicij.  
  
IZVOR  
= cslov. plytъkъ, hrv., srb. plítak, češ. plytký < 
pslov. *plytъ(kъ) iz *plyti ‛teči’, prvotni pomen je 
verjetno *‛tekoč’  
  

plítev plítva plítvo pridevnik  

[plítə  plítva plítvo]  
POMEN  

1. v nekaterih zvezah v obliki plitvi ki ima od površine proti 
notranjosti, zlasti v navpični smeri, razmeroma 
majhno razsežnost; SIN.: plitek  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

plitev bazen | plitev grob, jarek, kanal | plitev/plitvi 
krožnik | plitev model, pekač | plitev predal | plitev 
zaboj, zabojček | plitev zaliv | plitva dolina, struga | 

plitva jama, jamica, kotanja, vdolbina | plitva laguna | 

plitva posoda, posodica, skleda, skodelica | plitva 
prst, zemlja | plitva reka, voda | plitvo dno | plitvo 
jezero, morje | plitva tla  
▪ Reke imajo majhen padec, široke in plitve struge, 
zato pogosto poplavljajo.  
▪ V plitve jamice je vrtnar že posejal grah.  
▪ Oljčno olje zlijemo na plitvi krožnik in v njem na 
hitro povaljamo rezine zelenjave.  
▪ V plitve predale zložite spodnje perilo in srajce.  

⏵ prisl. + prid. beseda  
dokaj, precej, sorazmerno plitev | zelo plitev  
▪ Kopati se je najbolje v toplem delu dneva, v topli 

in dokaj plitvi vodi.  
▪ Večkrat smo naleteli na tako plitvo vodo, da smo 
morali potiskati čoln in bresti po mulju.  
▪ Na precej plitvi ilovnati zemlji so pridelovali 
predvsem krompir, oves in nekaj pšenice.  

⏵ priredna zveza  
plitev in globok, plitev in miren, plitev in ozek, plitev 
in širok  
▪ Zmes damo v široko in plitvo skledo, pokrijemo in 
postavimo čez noč v hladilnik.  
▪ Med sedežema sta dva predalčka, globlji in 
plitvejši.  
▪ Vozili smo se po ozkem in plitvem rokavu.  

1.1. ki ne sega globoko, zajema le manjše 
področje pod površino; SIN.: plitek  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

plitev koreninski sistem | plitev ugrez | plitva 
obdelava (tal) | plitva zareza | plitve korenine | plitvo 
dno | plitvo žarišče  
▪ Najbolj žejne so rastline s plitvim koreninskim 
sistemom.  
▪ Cvetlične gredice še naprej plevemo, opravljamo 
plitvo obdelavo tal in preprečujemo zaskorjenost 
zemlje.  

▪ Rastlina ima plitve korenine, zato bolje uspeva v 
plitvih posodah.  

⏵ prisl. + prid. beseda  
razmeroma plitev | zelo plitev  
▪ Ker čebula razvije zelo plitve korenine, ni 

sposobna črpati hranil iz globljih plasti.  
⏵ priredna zveza  

plitev in globok, plitev in majhen  
▪ Če je ureznina majhna in plitva, jo lahko 

oskrbimo doma.  

2. ki ima manjšo intenzivnost, vpliv  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

plitev ciklon | plitvo ciklonsko območje | plitvo 

območje nizkega zračnega tlaka  
▪ Nad osrednjim Sredozemljem je plitvo območje 

nizkega zračnega tlaka.  
▪ Nad večjim delom Evrope je plitvo ciklonsko 
območje.  

⏵ priredna zveza  
plitev in majhen  
▪ Nad severnim Sredozemljem je nastal majhen in 
plitev ciklon, ki se pomika čez Jadran nad 

severozahodni Balkan.  

3. ki ima manjšo kapaciteto; SIN.: plitek  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

plitev trg  
▪ Institucionalni vlagatelji so na plitvem trgu lahko z 
relativno majhnimi posegi na trg zmanjšali izgube 

skladov v minulem letu.  

4. ki zajema le manjši del potencialne celote; SIN.: 

plitek  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

plitvo dihanje  
▪ Globoko sproščeno dihanje s trebušno prepono 
odpravlja negativne simptome plitvega dihanja, 
hkrati pa krepi telo in ga pripravlja na stresne 

okoliščine.  
▪ Zaradi težav s prilagajanjem ima otrok plitvejši 
spanec, iz katerega se pogosteje zbuja.  

⏵ priredna zveza  
plitev in globok, plitev in hiter  
▪ Simptomi napada panike so hitro in plitvo dihanje 
(hiperventilacija), občutek dušenja, znojenje.  

5. v obliki plitvi ki je v zvezi s fazami spanja, ko 
človek prehaja iz budnega stanja v spanec in se 
srčni utrip upočasni, telesna temperatura zniža; 

SIN.: plitek  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

plitvo spanje  
▪ Prvi dve fazi sta fazi plitvega spanja, ki nastopi 
takoj po tem, ko utonemo v sen, traja pa približno 

pol ure.  

6. ekspresivno ki ni sposoben, ne želi poglobljeno 
razmišljati, čustvovati; SIN.: ekspresivno plitek  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

plitev človek  
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▪ Ni bil tako plitev človek, da se določenih stvari ne 
bi zavedal ali jih zaznaval.  

⏵ vezni glag. + prid. beseda v imenovalniku  
▪ Ljudje so preveč plitvi in neiskreni, na stvari 
gledajo preveč površinsko, zato jih zapelje igra 

videza.  

6.1. ekspresivno ki kaže, izraža tako nepoglobljeno 
razmišljanje, čustvovanje; SIN.: ekspresivno plitek  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Kadar le more, ga zbode s kakšno zelo plitvo 
pripombo.  
▪ Preproste govorice že začenjajo premagovati 
plitvi senzacionalizem klasičnih medijev.  

6.2. ekspresivno ki se ne pojavlja v visoki, zadostni 
stopnji; SIN.: ekspresivno plitek  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Veliko plitvejše občutje je v nas zbudila 
dekoracija na naročenih glavnih jedeh.  

6.3. ekspresivno ki je vsebinsko prazen, 
nezadosten; SIN.: ekspresivno plitek  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Ena od možnih umetniških strategij je tudi 
oblikovanje prijetnih, zapeljivih, a pogosto plitvih 

podob.  
▪ Njegove plitve knjige občinstvo prezira.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[plítə  plítva plítvo]  
IPA: [ˈpliːtəu ˈpliːtʋa ˈpliːtʋɔ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítev  
določno plítvi  

RODILNIK: plítvega  
DAJALNIK: plítvemu  
TOŽILNIK: plítev  

določno plítvi  
živo plítvega  

MESTNIK: pri plítvem  
ORODNIK: s plítvim  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítva  
RODILNIK: plítvih  
DAJALNIK: plítvima  
TOŽILNIK: plítva  
MESTNIK: pri plítvih  
ORODNIK: s plítvima  

množina  
IMENOVALNIK: plítvi  
RODILNIK: plítvih  
DAJALNIK: plítvim  
TOŽILNIK: plítve  
MESTNIK: pri plítvih  
ORODNIK: s plítvimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítva  
RODILNIK: plítve  
DAJALNIK: plítvi  
TOŽILNIK: plítvo  
MESTNIK: pri plítvi  
ORODNIK: s plítvo  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítvi  
RODILNIK: plítvih  
DAJALNIK: plítvima  
TOŽILNIK: plítvi  
MESTNIK: pri plítvih  
ORODNIK: s plítvima  

množina  
IMENOVALNIK: plítve  
RODILNIK: plítvih  
DAJALNIK: plítvim  
TOŽILNIK: plítve  
MESTNIK: pri plítvih  
ORODNIK: s plítvimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítvo  
RODILNIK: plítvega  
DAJALNIK: plítvemu  
TOŽILNIK: plítvo  
MESTNIK: pri plítvem  
ORODNIK: s plítvim  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítvi  
RODILNIK: plítvih  
DAJALNIK: plítvima  
TOŽILNIK: plítvi  
MESTNIK: pri plítvih  
ORODNIK: s plítvima  

množina  
IMENOVALNIK: plítva  
RODILNIK: plítvih  
DAJALNIK: plítvim  
TOŽILNIK: plítva  
MESTNIK: pri plítvih  
ORODNIK: s plítvimi  

PRIMERNIK – PRIPONSKO STOPNJEVANJE  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: plítvejši  
RODILNIK: plítvejšega  
DAJALNIK: plítvejšemu  
TOŽILNIK: plítvejši  

živo plítvejšega  
MESTNIK: pri plítvejšem  
ORODNIK: s plítvejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítvejša  
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RODILNIK: plítvejših  
DAJALNIK: plítvejšima  
TOŽILNIK: plítvejša  
MESTNIK: pri plítvejših  
ORODNIK: s plítvejšima  

množina  
IMENOVALNIK: plítvejši  
RODILNIK: plítvejših  
DAJALNIK: plítvejšim  
TOŽILNIK: plítvejše  
MESTNIK: pri plítvejših  
ORODNIK: s plítvejšimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítvejša  
RODILNIK: plítvejše  
DAJALNIK: plítvejši  
TOŽILNIK: plítvejšo  
MESTNIK: pri plítvejši  
ORODNIK: s plítvejšo  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítvejši  
RODILNIK: plítvejših  
DAJALNIK: plítvejšima  
TOŽILNIK: plítvejši  
MESTNIK: pri plítvejših  
ORODNIK: s plítvejšima  

množina  
IMENOVALNIK: plítvejše  
RODILNIK: plítvejših  
DAJALNIK: plítvejšim  
TOŽILNIK: plítvejše  
MESTNIK: pri plítvejših  
ORODNIK: s plítvejšimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítvejše  
RODILNIK: plítvejšega  
DAJALNIK: plítvejšemu  
TOŽILNIK: plítvejše  
MESTNIK: pri plítvejšem  
ORODNIK: s plítvejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítvejši  
RODILNIK: plítvejših  
DAJALNIK: plítvejšima  
TOŽILNIK: plítvejši  
MESTNIK: pri plítvejših  
ORODNIK: s plítvejšima  

množina  
IMENOVALNIK: plítvejša  
RODILNIK: plítvejših  
DAJALNIK: plítvejšim  
TOŽILNIK: plítvejša  
MESTNIK: pri plítvejših  
ORODNIK: s plítvejšimi  

PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: bòlj plítev  
ženski spol  

EDNINA: bòlj plítva  
srednji spol  

EDNINA: bòlj plítvo  
PRESEŽNIK – PRIPONSKO STOPNJEVANJE  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nàjplítvejši in nájplítvejši  
RODILNIK: nàjplítvejšega in nájplítvejšega  
DAJALNIK: nàjplítvejšemu in nájplítvejšemu  
TOŽILNIK: nàjplítvejši in nájplítvejši  

živo nàjplítvejšega in nájplítvejšega  
MESTNIK: pri nàjplítvejšem in pri nájplítvejšem  
ORODNIK: z nàjplítvejšim in z nájplítvejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: nàjplítvejša in nájplítvejša  
RODILNIK: nàjplítvejših in nájplítvejših  
DAJALNIK: nàjplítvejšima in nájplítvejšima  
TOŽILNIK: nàjplítvejša in nájplítvejša  
MESTNIK: pri nàjplítvejših in pri nájplítvejših  
ORODNIK: z nàjplítvejšima in z nájplítvejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nàjplítvejši in nájplítvejši  
RODILNIK: nàjplítvejših in nájplítvejših  
DAJALNIK: nàjplítvejšim in nájplítvejšim  
TOŽILNIK: nàjplítvejše in nájplítvejše  
MESTNIK: pri nàjplítvejših in pri nájplítvejših  
ORODNIK: z nàjplítvejšimi in z nájplítvejšimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nàjplítvejša in nájplítvejša  
RODILNIK: nàjplítvejše in nájplítvejše  
DAJALNIK: nàjplítvejši in nájplítvejši  
TOŽILNIK: nàjplítvejšo in nájplítvejšo  
MESTNIK: pri nàjplítvejši in pri nájplítvejši  
ORODNIK: z nàjplítvejšo in z nájplítvejšo  

dvojina  
IMENOVALNIK: nàjplítvejši in nájplítvejši  
RODILNIK: nàjplítvejših in nájplítvejših  
DAJALNIK: nàjplítvejšima in nájplítvejšima  
TOŽILNIK: nàjplítvejši in nájplítvejši  
MESTNIK: pri nàjplítvejših in pri nájplítvejših  
ORODNIK: z nàjplítvejšima in z nájplítvejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nàjplítvejše in nájplítvejše  
RODILNIK: nàjplítvejših in nájplítvejših  
DAJALNIK: nàjplítvejšim in nájplítvejšim  
TOŽILNIK: nàjplítvejše in nájplítvejše  
MESTNIK: pri nàjplítvejših in pri nájplítvejših  
ORODNIK: z nàjplítvejšimi in z nájplítvejšimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nàjplítvejše in nájplítvejše  
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RODILNIK: nàjplítvejšega in nájplítvejšega  
DAJALNIK: nàjplítvejšemu in nájplítvejšemu  
TOŽILNIK: nàjplítvejše in nájplítvejše  
MESTNIK: pri nàjplítvejšem in pri nájplítvejšem  
ORODNIK: z nàjplítvejšim in z nájplítvejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: nàjplítvejši in nájplítvejši  
RODILNIK: nàjplítvejših in nájplítvejših  
DAJALNIK: nàjplítvejšima in nájplítvejšima  
TOŽILNIK: nàjplítvejši in nájplítvejši  
MESTNIK: pri nàjplítvejših in pri nájplítvejših  
ORODNIK: z nàjplítvejšima in z nájplítvejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nàjplítvejša in nájplítvejša  
RODILNIK: nàjplítvejših in nájplítvejših  
DAJALNIK: nàjplítvejšim in nájplítvejšim  
TOŽILNIK: nàjplítvejša in nájplítvejša  
MESTNIK: pri nàjplítvejših in pri nájplítvejših  
ORODNIK: z nàjplítvejšimi in z nájplítvejšimi  

PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: nàjbolj in nájbolj plítev  
ženski spol  

EDNINA: nàjbolj in nájbolj plítva  
srednji spol  

EDNINA: nàjbolj in nájbolj plítvo  
  
TONEMSKO  

[plítə  plítva plítvo]  
IPA: [plìːt u plìːtʋá plìːtʋ ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítev  
določno plítvi  

RODILNIK: plítvega  
DAJALNIK: plítvemu  
TOŽILNIK: plítev  

določno plítvi  
živo plítvega  

MESTNIK: pri plítvem  
ORODNIK: s plítvim  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítva  
RODILNIK: plítvih  
DAJALNIK: plítvima  
TOŽILNIK: plítva  
MESTNIK: pri plítvih  
ORODNIK: s plítvima  

množina  
IMENOVALNIK: plítvi  
RODILNIK: plítvih  
DAJALNIK: plítvim  
TOŽILNIK: plítve  
MESTNIK: pri plítvih  
ORODNIK: s plítvimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítva  
RODILNIK: plítve  
DAJALNIK: plítvi  
TOŽILNIK: plítvo  
MESTNIK: pri plítvi  
ORODNIK: s plítvo  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítvi  
RODILNIK: plítvih  
DAJALNIK: plítvima  
TOŽILNIK: plítvi  
MESTNIK: pri plítvih  
ORODNIK: s plítvima  

množina  
IMENOVALNIK: plítve  
RODILNIK: plítvih  
DAJALNIK: plítvim  
TOŽILNIK: plítve  
MESTNIK: pri plítvih  
ORODNIK: s plítvimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítvo  
RODILNIK: plítvega  
DAJALNIK: plítvemu  
TOŽILNIK: plítvo  
MESTNIK: pri plítvem  
ORODNIK: s plítvim  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítvi  
RODILNIK: plítvih  
DAJALNIK: plítvima  
TOŽILNIK: plítvi  
MESTNIK: pri plítvih  
ORODNIK: s plítvima  

množina  
IMENOVALNIK: plítva  
RODILNIK: plítvih  
DAJALNIK: plítvim  
TOŽILNIK: plítva  
MESTNIK: pri plítvih  
ORODNIK: s plítvimi  

PRIMERNIK – PRIPONSKO STOPNJEVANJE  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: plítvejši  
RODILNIK: plítvejšega  
DAJALNIK: plítvejšemu  
TOŽILNIK: plítvejši  

živo plítvejšega  
MESTNIK: pri plítvejšem  
ORODNIK: s plítvejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítvejša  
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RODILNIK: plítvejših  
DAJALNIK: plítvejšima  
TOŽILNIK: plítvejša  
MESTNIK: pri plítvejših  
ORODNIK: s plítvejšima  

množina  
IMENOVALNIK: plítvejši  
RODILNIK: plítvejših  
DAJALNIK: plítvejšim  
TOŽILNIK: plítvejše  
MESTNIK: pri plítvejših  
ORODNIK: s plítvejšimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítvejša  
RODILNIK: plítvejše  
DAJALNIK: plítvejši  
TOŽILNIK: plítvejšo  
MESTNIK: pri plítvejši  
ORODNIK: s plítvejšo  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítvejši  
RODILNIK: plítvejših  
DAJALNIK: plítvejšima  
TOŽILNIK: plítvejši  
MESTNIK: pri plítvejših  
ORODNIK: s plítvejšima  

množina  
IMENOVALNIK: plítvejše  
RODILNIK: plítvejših  
DAJALNIK: plítvejšim  
TOŽILNIK: plítvejše  
MESTNIK: pri plítvejših  
ORODNIK: s plítvejšimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: plítvejše  
RODILNIK: plítvejšega  
DAJALNIK: plítvejšemu  
TOŽILNIK: plítvejše  
MESTNIK: pri plítvejšem  
ORODNIK: s plítvejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: plítvejši  
RODILNIK: plítvejših  
DAJALNIK: plítvejšima  
TOŽILNIK: plítvejši  
MESTNIK: pri plítvejših  
ORODNIK: s plítvejšima  

množina  
IMENOVALNIK: plítvejša  
RODILNIK: plítvejših  
DAJALNIK: plítvejšim  
TOŽILNIK: plítvejša  
MESTNIK: pri plítvejših  
ORODNIK: s plítvejšimi  

PRIMERNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: bȍlj plítev  
ženski spol  

EDNINA: bȍlj plítva  
srednji spol  

EDNINA: bȍlj plítvo  
PRESEŽNIK – PRIPONSKO STOPNJEVANJE  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nȁjplítvejši in nȃjplítvejši  
RODILNIK: nȁjplítvejšega in nȃjplítvejšega  
DAJALNIK: nȁjplítvejšemu in nȃjplítvejšemu  
TOŽILNIK: nȁjplítvejši in nȃjplítvejši  

živo nȁjplítvejšega in nȃjplítvejšega  
MESTNIK: pri nȁjplítvejšem in pri nȃjplítvejšem  
ORODNIK: z nȁjplítvejšim in z nȃjplítvejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: nȁjplítvejša in nȃjplítvejša  
RODILNIK: nȁjplítvejših in nȃjplítvejših  
DAJALNIK: nȁjplítvejšima in nȃjplítvejšima  
TOŽILNIK: nȁjplítvejša in nȃjplítvejša  
MESTNIK: pri nȁjplítvejših in pri nȃjplítvejših  
ORODNIK: z nȁjplítvejšima in z nȃjplítvejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nȁjplítvejši in nȃjplítvejši  
RODILNIK: nȁjplítvejših in nȃjplítvejših  
DAJALNIK: nȁjplítvejšim in nȃjplítvejšim  
TOŽILNIK: nȁjplítvejše in nȃjplítvejše  
MESTNIK: pri nȁjplítvejših in pri nȃjplítvejših  
ORODNIK: z nȁjplítvejšimi in z nȃjplítvejšimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nȁjplítvejša in nȃjplítvejša  
RODILNIK: nȁjplítvejše in nȃjplítvejše  
DAJALNIK: nȁjplítvejši in nȃjplítvejši  
TOŽILNIK: nȁjplítvejšo in nȃjplítvejšo  
MESTNIK: pri nȁjplítvejši in pri nȃjplítvejši  
ORODNIK: z nȁjplítvejšo in z nȃjplítvejšo  

dvojina  
IMENOVALNIK: nȁjplítvejši in nȃjplítvejši  
RODILNIK: nȁjplítvejših in nȃjplítvejših  
DAJALNIK: nȁjplítvejšima in nȃjplítvejšima  
TOŽILNIK: nȁjplítvejši in nȃjplítvejši  
MESTNIK: pri nȁjplítvejših in pri nȃjplítvejših  
ORODNIK: z nȁjplítvejšima in z nȃjplítvejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nȁjplítvejše in nȃjplítvejše  
RODILNIK: nȁjplítvejših in nȃjplítvejših  
DAJALNIK: nȁjplítvejšim in nȃjplítvejšim  
TOŽILNIK: nȁjplítvejše in nȃjplítvejše  
MESTNIK: pri nȁjplítvejših in pri nȃjplítvejših  
ORODNIK: z nȁjplítvejšimi in z nȃjplítvejšimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: nȁjplítvejše in nȃjplítvejše  
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RODILNIK: nȁjplítvejšega in nȃjplítvejšega  
DAJALNIK: nȁjplítvejšemu in nȃjplítvejšemu  
TOŽILNIK: nȁjplítvejše in nȃjplítvejše  
MESTNIK: pri nȁjplítvejšem in pri nȃjplítvejšem  
ORODNIK: z nȁjplítvejšim in z nȃjplítvejšim  

dvojina  
IMENOVALNIK: nȁjplítvejši in nȃjplítvejši  
RODILNIK: nȁjplítvejših in nȃjplítvejših  
DAJALNIK: nȁjplítvejšima in nȃjplítvejšima  
TOŽILNIK: nȁjplítvejši in nȃjplítvejši  
MESTNIK: pri nȁjplítvejših in pri nȃjplítvejših  
ORODNIK: z nȁjplítvejšima in z nȃjplítvejšima  

množina  
IMENOVALNIK: nȁjplítvejša in nȃjplítvejša  
RODILNIK: nȁjplítvejših in nȃjplítvejših  
DAJALNIK: nȁjplítvejšim in nȃjplítvejšim  
TOŽILNIK: nȁjplítvejša in nȃjplítvejša  
MESTNIK: pri nȁjplítvejših in pri nȃjplítvejših  
ORODNIK: z nȁjplítvejšimi in z nȃjplítvejšimi  

PRESEŽNIK – OPISNO STOPNJEVANJE  
moški spol  

EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj plítev  
ženski spol  

EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj plítva  
srednji spol  

EDNINA: nȁjbolj in nȃjbolj plítvo  
  
STALNE ZVEZE  
  
plitvi kras  

iz krasoslovja kras, kjer je talna voda blizu površja  
▪ Na razmeroma majhni površini zavarovanega 
območja (200 ha) najdemo več izvirov in različnih 
kraških pojavov, značilnih za plitvi kras.  
  
plitvi relief  

iz umetnosti relief, pri katerem liki niso izrazito 
privzdignjeni, ločeni od osnovne ploskve; SIN.: iz 

umetnosti plitki relief  
▪ Plitve reliefe, ki se vsebinsko vsaj posredno 
navezujejo na antično in biblijsko izročilo, je 
razporedil po stenah iz umetnega kamna.  
▪ Na plitvem reliefu je v sredini dopasno upodobljena 

Marija s sedečim detetom.  
▪ Kralj je upodobljen v plitvem reliefu, v elegantnem 
profilnem zasuku na levi in kakor da bi lebdel v 
zraku.  
  
FRAZEOLOGIJA  
  
imeti plitev žep  

ne imeti veliko denarja; biti reven, brez denarja  
▪ Domovi so dobra rešitev za vse tiste, ki imajo plitev 
žep.  
▪ Stran, rezervirana za gledalce, ki imajo plitve žepe, 
je mnogo večja.  

  
plitev/plitvejši/plitek ipd. žep | plitka/plitva denarnica  
plitev žep  

plitvejši žep  
plitek žep  
plitkejši žep  
plitka denarnica  
plitva denarnica  

1. slabo finančno stanje  
▪ Plitev žep ali kakšna druga tegoba nista razlog, da bi 

bile vaše počitnice sfižene.  
▪ Mnogi od nas smo za to svetlobo prikrajšani (bodisi 

zaradi načetega zdravja ali plitkega žepa).  
▪ Čeprav velja, da je zdravje naše največje bogastvo 
in da zanj ne gre varčevati, je plitka denarnica 

vendarle zelo omejujoč faktor.  
▪ Vredno se je pozanimati, koliko stanejo neoriginalne 
kartuše, ki so lahko v primeru plitve denarnice rešilna 
bilka.  

2. kdor nima veliko denarja; kdor je reven, 
revnejši  
▪ Kljub temu, da lahko zapravimo kup denarja tako za 
obleko visoke mode kot za večerjo, se najde marsikaj 
vrednega tudi za plitev žep.  
▪ Plitvejšim žepom so namenjene ulične stojnice z 

gosjo rižoto, polpetom, klobaso ali sendvičem.  
▪ Večina bi si želela iti na smučanje vsako leto, a 
zaradi vedno višjih cen to postaja čedalje težje. Pa 
vendarle se vseeno najde tudi kaj za plitkejše žepe.  
  
s plitvim/plitvejšim/plitkim žepom | plitvih žepov  
s plitvim žepom  

s plitvejšim žepom  
s plitkim žepom  
plitvih žepov  

ki ima malo ali nič denarja, finančnih sredstev; ki 
je reven, revnejši  
▪ Ta ideja se mi zdi še posebno dobra za tiste s 
plitvim žepom, kot so recimo ljudje z nizko pokojnino 

in študentje.  
▪ Stranke v grobem delijo na tri kategorije: na tiste s 
plitvejšim žepom, na rahlo nadpovprečne turiste in na 
premožne.  
▪ Omenjena družba je namenjena predvsem potnikom 

s plitkim žepom.  
▪ Na nepremičninskem trgu uspevajo špekulanti in 

investitorji plitvih žepov ter (pre)velikih ambicij.  
  
IZVOR  
< *plytvъ iz pslov. *plytъ, glej ↑plitek  
  

pljúčnik pljúčnika samostalnik moškega spola  

[pljúčnik]  
POMEN  

1. dlakava zdravilna rastlina s svetlejšimi lisami 
na listih in vijoličastimi, modrimi cvetovi v 
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kobulastih socvetjih ali del te rastline; primerjaj lat. 
Pulmonaria officinalis; SIN.: iz botanike navadni pljučnik  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

posušen pljučnik  
▪ Iz posušenega pljučnika pripravljamo čaj, ki je 
učinkovit pri vseh vrstah bolezni pljuč.  

⏵ sam. beseda + iz + sam. beseda v rodilniku  
čaj iz pljučnika  
▪ Čaj iz pljučnika, ki ga grgramo proti hripavosti, je 

zdravilo tudi za pljučna obolenja in prehlade.  
▪ V homeopatiji uporabljajo pripravke iz pljučnika pri 

težavah z dihali in pri driski.  
⏵ števnik + količinski sam. + sam. beseda v 

rodilniku  
▪ Pri vnetju dihalnih poti se priporoča čajna 
mešanica iz zdravilnega jetičnika, cvetov lučnika, 

pljučnika in listov ozkolistnega trpotca.  
▪▪▪   
▪ Mlado listje pljučnika lahko pripravimo kot špinačo 

ali solato.  

1.1. zdravilni pripravek iz te rastline  
▪ Dve čajni žlički pljučnika prelijemo z litrom vrele 

vode, pustimo stati deset minut in odcedimo.  
▪ Proti pljučnici pijmo lučnik in pljučnik.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[pljúčnik]  
IPA: [ˈpljuːʧnik]  
ednina  

IMENOVALNIK: pljúčnik  
RODILNIK: pljúčnika  
DAJALNIK: pljúčniku  
TOŽILNIK: pljúčnik  
MESTNIK: pri pljúčniku  
ORODNIK: s pljúčnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: pljúčnika  
RODILNIK: pljúčnikov  
DAJALNIK: pljúčnikoma  
TOŽILNIK: pljúčnika  
MESTNIK: pri pljúčnikih  
ORODNIK: s pljúčnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: pljúčniki  
RODILNIK: pljúčnikov  
DAJALNIK: pljúčnikom  
TOŽILNIK: pljúčnike  
MESTNIK: pri pljúčnikih  
ORODNIK: s pljúčniki  

  
TONEMSKO  

[pljȗčnik]  
IPA: [pljúːʧnìk]  
ednina  

IMENOVALNIK: pljȗčnik  

RODILNIK: pljȗčnika  
DAJALNIK: pljȗčniku  
TOŽILNIK: pljȗčnik  
MESTNIK: pri pljȗčniku  
ORODNIK: s pljȗčnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: pljȗčnika  
RODILNIK: pljȗčnikov  
DAJALNIK: pljȗčnikoma  
TOŽILNIK: pljȗčnika  
MESTNIK: pri pljȗčnikih  
ORODNIK: s pljȗčnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: pljȗčniki  
RODILNIK: pljȗčnikov  
DAJALNIK: pljȗčnikom  
TOŽILNIK: pljȗčnike  
MESTNIK: pri pljȗčnikih  
ORODNIK: s pljȗčniki  

  
STALNE ZVEZE  
  
navadni pljučnik  

iz botanike dlakava zdravilna rastlina s svetlejšimi 
lisami na listih in vijoličastimi, modrimi cvetovi v 
kobulastih socvetjih ali del te rastline; primerjaj lat. 
Pulmonaria officinalis; SIN.: pljučnik  
▪ Navadni pljučnik je kot pretežno sencoljubna rastlina 
zelo primeren za prekrivanje tal na senčnih delih vrta, 

zlasti pod grmi in drevesi.  
▪ Navadni pljučnik dobro medi in je dobrodošla 
zgodnja paša za čebele.  
  
IZVOR  
↑pljuča  
  

plúndra plúndre samostalnik ženskega spola  

[plúndra]  
POMEN  

napol stopljen sneg, navadno shojen, zvožen  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

snežna plundra  
▪ Pri hitri vožnji izpod koles po pločnikih pljuska 

snežna plundra in pada po pešcih.  
⏵ glag. + po + sam. beseda v mestniku  

▪ V šolo smo hodili po plundri, ki se je razlivala po 
cesti.  

⏵ priredna zveza  
plundra in sneg  
▪ Zimske pnevmatike so namenjene vožnji po 

plundri in snegu.  
▪▪▪   
▪ Pozimi je ulica zaradi plundre skorajda neprehodna.  
▪ Sol je napol raztopila sneg, nastala je plundra in 
cesto je bilo nemogoče prečkati, ne da bi se zmočili 

do kolen.  
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IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[plúndra]  
IPA: [ˈpluːndɾa]  
ednina  

IMENOVALNIK: plúndra  
RODILNIK: plúndre  
DAJALNIK: plúndri  
TOŽILNIK: plúndro  
MESTNIK: pri plúndri  
ORODNIK: s plúndro  

dvojina  
IMENOVALNIK: plúndri  
RODILNIK: plúnder  
DAJALNIK: plúndrama  
TOŽILNIK: plúndri  
MESTNIK: pri plúndrah  
ORODNIK: s plúndrama  

množina  
IMENOVALNIK: plúndre  
RODILNIK: plúnder  
DAJALNIK: plúndram  
TOŽILNIK: plúndre  
MESTNIK: pri plúndrah  
ORODNIK: s plúndrami  

  
TONEMSKO  

[plȗndra]  
IPA: [plúːndɾà]  
ednina  

IMENOVALNIK: plȗndra  
RODILNIK: plȗndre  
DAJALNIK: plȗndri  
TOŽILNIK: plȗndro  
MESTNIK: pri plȗndri  
ORODNIK: s plȗndro  

dvojina  
IMENOVALNIK: plȗndri  
RODILNIK: plȗnder  
DAJALNIK: plȗndrama  
TOŽILNIK: plȗndri  
MESTNIK: pri plȗndrah  
ORODNIK: s plȗndrama  

množina  
IMENOVALNIK: plȗndre  
RODILNIK: plȗnder  
DAJALNIK: plȗndram  
TOŽILNIK: plȗndre  
MESTNIK: pri plȗndrah  
ORODNIK: s plȗndrami  

  
IZVOR  
verjetno iz ↑pluti  
  

pnevmokók pnevmokóka samostalnik moškega spola  

[pne mokók]  
POMEN  

iz medicine bakterija, ki se nahaja v sluznici dihal in 
ob zmanjšani telesni odpornosti povzroča 
pljučnico, vnetja; primerjaj lat. Streptococcus 
pneumoniae  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

pnevmokok povzroča KAJ  
▪ Pnevmokok povzroča približno 15 odstotkov vseh 

okužb, kjer se bakterije dokažejo v krvi.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

sevi, tipi pnevmokokov  
▪ Zdravljenje okužb, povzročenih z odpornimi sevi 
pnevmokokov, je povsod po svetu velik problem.  
▪ Cepljenje učinkovito zaščiti pred invazivnimi 
okužbami z omenjenimi tipi pnevmokokov, zaščita je 
dolgotrajna.  

▪▪▪   
▪ Čeprav cepljenje proti pnevmokoku poteka vse leto, 
je priporočljivo, da se opravi skupaj s cepljenjem proti 
gripi.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[pne mokók]  
IPA: [pnɛumɔˈkoːk]  
ednina  

IMENOVALNIK: pnevmokók  
RODILNIK: pnevmokóka  
DAJALNIK: pnevmokóku  
TOŽILNIK: pnevmokók  
MESTNIK: pri pnevmokóku  
ORODNIK: s pnevmokókom  

dvojina  
IMENOVALNIK: pnevmokóka  
RODILNIK: pnevmokókov  
DAJALNIK: pnevmokókoma  
TOŽILNIK: pnevmokóka  
MESTNIK: pri pnevmokókih  
ORODNIK: s pnevmokókoma  

množina  
IMENOVALNIK: pnevmokóki  
RODILNIK: pnevmokókov  
DAJALNIK: pnevmokókom  
TOŽILNIK: pnevmokóke  
MESTNIK: pri pnevmokókih  
ORODNIK: s pnevmokóki  

  
TONEMSKO  

[pne mok k]  
IPA: [pnɛumɔkóːk]  
ednina  

IMENOVALNIK: pnevmok k  
RODILNIK: pnevmok ka  
DAJALNIK: pnevmok ku  
TOŽILNIK: pnevmok k  
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MESTNIK: pri pnevmok ku  
ORODNIK: s pnevmok kom  

dvojina  
IMENOVALNIK: pnevmok ka  
RODILNIK: pnevmok kov  
DAJALNIK: pnevmok koma  
TOŽILNIK: pnevmok ka  
MESTNIK: pri pnevmok kih  
ORODNIK: s pnevmok koma  

množina  
IMENOVALNIK: pnevmok ki  
RODILNIK: pnevmok kov  
DAJALNIK: pnevmok kom  
TOŽILNIK: pnevmok ke  
MESTNIK: pri pnevmok kih  
ORODNIK: s pnevmok ki  

  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. pneumococcus, okrajšano iz nlat. 
streptococcus pneumoniae ‛streptokok pljučnice’, 
glej ↑streptokok in ↑pnevmonija  
  

pnevmokókni pnevmokókna pnevmokókno 

pridevnik  
[pne mokókni]  
POMEN  

1. ki je v zvezi s pnevmokokom  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

pnevmokokna bakterija | pnevmokokno cepivo  
▪ Obstajajo različni sevi pnevmokokne bakterije, 
zato po preboleli bolezni še nismo imuni proti novim 
okužbam.  
▪ Za cepljenje mlajših otrok se uporablja konjugirano 
pnevmokokno cepivo, ki je drugačno od cepiva za 
odrasle.  

1.1. ki ga povzroča pnevmokok  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

pnevmokokni meningitis | pnevmokokna bolezen, 

okužba | pnevmokokna pljučnica  
▪ Odkritje penicilina je temeljito spremenilo pogled 
na infekcijske bolezni, tudi na pnevmokokne 

okužbe.  
▪ Pnevmokokni meningitis lahko pri enih povzroči 
samo blažje vnetje dihalnih poti, pri drugih pa 
lahko izbruhne v hujši obliki in se konča celo s 
smrtjo.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[pne mokókni]  
IPA: [pnɛumɔˈkoːkni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: pnevmokókni  
RODILNIK: pnevmokóknega  

DAJALNIK: pnevmokóknemu  
TOŽILNIK: pnevmokókni  

živo pnevmokóknega  
MESTNIK: pri pnevmokóknem  
ORODNIK: s pnevmokóknim  

dvojina  
IMENOVALNIK: pnevmokókna  
RODILNIK: pnevmokóknih  
DAJALNIK: pnevmokóknima  
TOŽILNIK: pnevmokókna  
MESTNIK: pri pnevmokóknih  
ORODNIK: s pnevmokóknima  

množina  
IMENOVALNIK: pnevmokókni  
RODILNIK: pnevmokóknih  
DAJALNIK: pnevmokóknim  
TOŽILNIK: pnevmokókne  
MESTNIK: pri pnevmokóknih  
ORODNIK: s pnevmokóknimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: pnevmokókna  
RODILNIK: pnevmokókne  
DAJALNIK: pnevmokókni  
TOŽILNIK: pnevmokókno  
MESTNIK: pri pnevmokókni  
ORODNIK: s pnevmokókno  

dvojina  
IMENOVALNIK: pnevmokókni  
RODILNIK: pnevmokóknih  
DAJALNIK: pnevmokóknima  
TOŽILNIK: pnevmokókni  
MESTNIK: pri pnevmokóknih  
ORODNIK: s pnevmokóknima  

množina  
IMENOVALNIK: pnevmokókne  
RODILNIK: pnevmokóknih  
DAJALNIK: pnevmokóknim  
TOŽILNIK: pnevmokókne  
MESTNIK: pri pnevmokóknih  
ORODNIK: s pnevmokóknimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: pnevmokókno  
RODILNIK: pnevmokóknega  
DAJALNIK: pnevmokóknemu  
TOŽILNIK: pnevmokókno  
MESTNIK: pri pnevmokóknem  
ORODNIK: s pnevmokóknim  

dvojina  
IMENOVALNIK: pnevmokókni  
RODILNIK: pnevmokóknih  
DAJALNIK: pnevmokóknima  
TOŽILNIK: pnevmokókni  
MESTNIK: pri pnevmokóknih  
ORODNIK: s pnevmokóknima  
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množina  
IMENOVALNIK: pnevmokókna  
RODILNIK: pnevmokóknih  
DAJALNIK: pnevmokóknim  
TOŽILNIK: pnevmokókna  
MESTNIK: pri pnevmokóknih  
ORODNIK: s pnevmokóknimi  

  
TONEMSKO  

[pne mok kni]  
IPA: [pnɛumɔkóːknì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: pnevmok kni  
RODILNIK: pnevmok knega  
DAJALNIK: pnevmok knemu  
TOŽILNIK: pnevmok kni  

živo pnevmok knega  
MESTNIK: pri pnevmok knem  
ORODNIK: s pnevmok knim  

dvojina  
IMENOVALNIK: pnevmok kna  
RODILNIK: pnevmok knih  
DAJALNIK: pnevmok knima  
TOŽILNIK: pnevmok kna  
MESTNIK: pri pnevmok knih  
ORODNIK: s pnevmok knima  

množina  
IMENOVALNIK: pnevmok kni  
RODILNIK: pnevmok knih  
DAJALNIK: pnevmok knim  
TOŽILNIK: pnevmok kne  
MESTNIK: pri pnevmok knih  
ORODNIK: s pnevmok knimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: pnevmok kna  
RODILNIK: pnevmok kne  
DAJALNIK: pnevmok kni  
TOŽILNIK: pnevmok kno  
MESTNIK: pri pnevmok kni  
ORODNIK: s pnevmok kno  

dvojina  
IMENOVALNIK: pnevmok kni  
RODILNIK: pnevmok knih  
DAJALNIK: pnevmok knima  
TOŽILNIK: pnevmok kni  
MESTNIK: pri pnevmok knih  
ORODNIK: s pnevmok knima  

množina  
IMENOVALNIK: pnevmok kne  
RODILNIK: pnevmok knih  
DAJALNIK: pnevmok knim  
TOŽILNIK: pnevmok kne  
MESTNIK: pri pnevmok knih  

ORODNIK: s pnevmok knimi  
srednji spol  

ednina  
IMENOVALNIK: pnevmok kno  
RODILNIK: pnevmok knega  
DAJALNIK: pnevmok knemu  
TOŽILNIK: pnevmok kno  
MESTNIK: pri pnevmok knem  
ORODNIK: s pnevmok knim  

dvojina  
IMENOVALNIK: pnevmok kni  
RODILNIK: pnevmok knih  
DAJALNIK: pnevmok knima  
TOŽILNIK: pnevmok kni  
MESTNIK: pri pnevmok knih  
ORODNIK: s pnevmok knima  

množina  
IMENOVALNIK: pnevmok kna  
RODILNIK: pnevmok knih  
DAJALNIK: pnevmok knim  
TOŽILNIK: pnevmok kna  
MESTNIK: pri pnevmok knih  
ORODNIK: s pnevmok knimi  

  
IZVOR  
↑pnevmokok  
  

podláhtnica podláhtnice samostalnik ženskega spola  

[podláhtnica]  
POMEN  

kost na mezinčevi strani podlakti, ki sega od 
komolca do zapestja  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

zlom podlahtnice  
▪ Zaradi prečnega zloma podlahtnice so ga reševalci 
odpeljali v bolnišnico.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
zlomiti si podlahtnico  
▪ V hotelski sobi se je spotaknila ob svojo potovalno 
torbo in z roko tako nesrečno zadela ob rob mize, 
da si je zlomila podlahtnico na desnici.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[podláhtnica]  
IPA: [pɔdˈlaːxtniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: podláhtnica  
RODILNIK: podláhtnice  
DAJALNIK: podláhtnici  
TOŽILNIK: podláhtnico  
MESTNIK: pri podláhtnici  
ORODNIK: s podláhtnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: podláhtnici  
RODILNIK: podláhtnic  
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DAJALNIK: podláhtnicama  
TOŽILNIK: podláhtnici  
MESTNIK: pri podláhtnicah  
ORODNIK: s podláhtnicama  

množina  
IMENOVALNIK: podláhtnice  
RODILNIK: podláhtnic  
DAJALNIK: podláhtnicam  
TOŽILNIK: podláhtnice  
MESTNIK: pri podláhtnicah  
ORODNIK: s podláhtnicami  

  
TONEMSKO  

[podlȃhtnica]  
IPA: [pɔdláːxtnìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: podlȃhtnica  
RODILNIK: podlȃhtnice  
DAJALNIK: podlȃhtnici  
TOŽILNIK: podlȃhtnico  
MESTNIK: pri podlȃhtnici  
ORODNIK: s podlȃhtnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: podlȃhtnici  
RODILNIK: podlȃhtnic  
DAJALNIK: podlȃhtnicama  
TOŽILNIK: podlȃhtnici  
MESTNIK: pri podlȃhtnicah  
ORODNIK: s podlȃhtnicama  

množina  
IMENOVALNIK: podlȃhtnice  
RODILNIK: podlȃhtnic  
DAJALNIK: podlȃhtnicam  
TOŽILNIK: podlȃhtnice  
MESTNIK: pri podlȃhtnicah  
ORODNIK: s podlȃhtnicami  

  
IZVOR  
↑podlahten  
  

podólje podólja samostalnik srednjega spola  

[podólje]  
POMEN  

iz geografije pas nižjega sveta v hribovitem svetu  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

kraško podolje | suho podolje  
▪ Hrib je eno izmed šestih naselij na razgibanem 
kraškem podolju na nadmorski višini od 800 do 
850 metrov.  
▪ Kočevsko obsega kraško polje, visoke ravnine in 
planote, suha podolja in zakrasele gore.  

⏵ glag. + v + sam. beseda v mestniku  
ležati v podolju  
▪ Razloženo naselje leži v suhem kraškem podolju 

sredi gozdov Trnovske planote.  

▪ Na povečini z gozdom poraslem kraškem površju 
ležijo večja naselja le v redkih podoljih.  

▪▪▪   
▪ Od reliefnih oblik so značilne visoke in nizke planote 
ter hribovja, med njimi pa so podolja in kraška polja.  
▪ V podolju se izmenjavajo prepustne in neprepustne 
kamnine predvsem iz fliša in apnenca, kar je vzrok za 

nestalen tok reke na površju.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[podólje]  
IPA: [pɔˈdoːljɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: podólje  
RODILNIK: podólja  
DAJALNIK: podólju  
TOŽILNIK: podólje  
MESTNIK: pri podólju  
ORODNIK: s podóljem  

dvojina  
IMENOVALNIK: podólji  
RODILNIK: podólij in podólj  
DAJALNIK: podóljema  
TOŽILNIK: podólji  
MESTNIK: pri podóljih  
ORODNIK: s podóljema  

množina  
IMENOVALNIK: podólja  
RODILNIK: podólij in podólj  
DAJALNIK: podóljem  
TOŽILNIK: podólja  
MESTNIK: pri podóljih  
ORODNIK: s podólji  

  
TONEMSKO  

[pod lje]  
IPA: [pɔdóːlj ]  
ednina  

IMENOVALNIK: pod lje  
RODILNIK: pod lja  
DAJALNIK: pod lju  
TOŽILNIK: pod lje  
MESTNIK: pri pod lju  
ORODNIK: s pod ljem  

dvojina  
IMENOVALNIK: pod lji  
RODILNIK: pod lij in pod lj  
DAJALNIK: pod ljema  
TOŽILNIK: pod lji  
MESTNIK: pri pod ljih  
ORODNIK: s pod ljema  

množina  
IMENOVALNIK: pod lja  
RODILNIK: pod lij in pod lj  
DAJALNIK: pod ljem  
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TOŽILNIK: pod lja  
MESTNIK: pri pod ljih  
ORODNIK: s pod lji  

  
IZVOR  
iz po doleh  
  

pogórje pogórja samostalnik srednjega spola  

[pogórje]  
POMEN  

v zaključeno celoto povezane gore, hribi  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

gozdnato, predalpsko pogorje  
▪ Gorjanci so skoraj 40 kilometrov dolgo gozdnato 
pogorje.  

⏵ sam. beseda + v + sam. beseda v tožilniku  
odprava, tura v pogorje  
▪ Sedem članov odprave na Čo Oju se je podalo na 

aklimatizacijsko turo v pogorje Monte Rose.  
⏵ sam. beseda + v + sam. beseda v mestniku  

gora, vrh v pogorju | koča v pogorju  
▪ Skuta je tretja najvišja gora v celotnem pogorju.  

▪▪▪   
▪ Nad dolino se vzpenjata na severu pogorje Kozjak s 
Kobanskim in na jugu široki gorski hrbet Pohorja.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[pogórje]  
IPA: [pɔˈgoːɾjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: pogórje  
RODILNIK: pogórja  
DAJALNIK: pogórju  
TOŽILNIK: pogórje  
MESTNIK: pri pogórju  
ORODNIK: s pogórjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: pogórji  
RODILNIK: pogórij  
DAJALNIK: pogórjema  
TOŽILNIK: pogórji  
MESTNIK: pri pogórjih  
ORODNIK: s pogórjema  

množina  
IMENOVALNIK: pogórja  
RODILNIK: pogórij  
DAJALNIK: pogórjem  
TOŽILNIK: pogórja  
MESTNIK: pri pogórjih  
ORODNIK: s pogórji  

  
TONEMSKO  

[pog rje]  
IPA: [pɔgóːɾj ]  
ednina  

IMENOVALNIK: pog rje  
RODILNIK: pog rja  
DAJALNIK: pog rju  
TOŽILNIK: pog rje  
MESTNIK: pri pog rju  
ORODNIK: s pog rjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: pog rji  
RODILNIK: pog rij  
DAJALNIK: pog rjema  
TOŽILNIK: pog rji  
MESTNIK: pri pog rjih  
ORODNIK: s pog rjema  

množina  
IMENOVALNIK: pog rja  
RODILNIK: pog rij  
DAJALNIK: pog rjem  
TOŽILNIK: pog rja  
MESTNIK: pri pog rjih  
ORODNIK: s pog rji  

  
IZVOR  
iz po gorah  
  

polénta polénte samostalnik ženskega spola  

[polénta]  
POMEN  

1. gosta jed iz zdroba, zlasti koruznega, in vode  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

ajdova, koruzna polenta | gratinirana, kuhana, 
popečena polenta | ohlajena polenta | zabeljena 
polenta  
▪ Za martinovo so skuhali ajdovo polento ali pa 
spekli purana in ga postregli s koruzno polento.  
▪ Obaro razdelimo v skledice, dodamo kocke 
popečene polente, potresemo s parmezanom in 
takoj postrežemo.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
jesti polento | mešati polento | narezati polento | 

ponuditi, postreči polento | skuhati, pripraviti 

polento  
▪ Polento narežite na rezine in jih na hitro popecite 

na žaru.  
▪ Polento obložimo s slanino, na vrh pa naložimo 
rezine sira in paradižnika.  

⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  
polenta z gobami, jurčki | polenta z golažem | polenta 

z mlekom | polenta s pršutom  
▪ Obiskovalci so bili deležni okusne domače hrane – 
polente s pršutom, kislega mleka in štrukljev.  
▪ Za toplo predjed so ponudili mehko polento s 
tolminskim sirom.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
kuhanje polente | plast, rezina polente  
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▪ Iz zrele koruze delajo zdrob in moko, ki ju 
uporabljamo predvsem za kuhanje polente in peko 
kruha.  
▪ V namaščen pekač naložite plasti polente in mesne 
omake, vse skupaj prelijte z bešamelom in potresite 

s parmezanom.  

1.1. koruzni zdrob za pripravo te jedi  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

instant, instantna polenta  
▪ V vrelo slano vodo, ki smo ji dodali košček masla, 
zakuhamo instantno polento.  
▪ Skodelico instant polente skuhamo v treh 
skodelicah osoljene tekočine iz polovice vode in 

polovice mleka.  
▪▪▪   
▪ V slano vrelo vodo vsujemo polento in jo mešamo, 

dokler se ne zgosti.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[polénta]  
IPA: [pɔˈleːnta]  
ednina  

IMENOVALNIK: polénta  
RODILNIK: polénte  
DAJALNIK: polénti  
TOŽILNIK: polénto  
MESTNIK: pri polénti  
ORODNIK: s polénto  

dvojina  
IMENOVALNIK: polénti  
RODILNIK: polént  
DAJALNIK: poléntama  
TOŽILNIK: polénti  
MESTNIK: pri poléntah  
ORODNIK: s poléntama  

množina  
IMENOVALNIK: polénte  
RODILNIK: polént  
DAJALNIK: poléntam  
TOŽILNIK: polénte  
MESTNIK: pri poléntah  
ORODNIK: s poléntami  

  
TONEMSKO  

[pol nta]  
IPA: [pɔléːntà]  
ednina  

IMENOVALNIK: pol nta  
RODILNIK: pol nte  
DAJALNIK: pol nti  
TOŽILNIK: pol nto  
MESTNIK: pri pol nti  
ORODNIK: s pol nto  

dvojina  
IMENOVALNIK: pol nti  

RODILNIK: pol nt  
DAJALNIK: pol ntama  
TOŽILNIK: pol nti  
MESTNIK: pri pol ntah  
ORODNIK: s pol ntama  

množina  
IMENOVALNIK: pol nte  
RODILNIK: pol nt  
DAJALNIK: pol ntam  
TOŽILNIK: pol nte  
MESTNIK: pri pol ntah  
ORODNIK: s pol ntami  

  
STALNE ZVEZE  
  
bela polenta  

polenta iz zdroba bele koruze  
▪ K bržolam ponudimo široke rezance, cmoke, žgance 

ali belo polento.  
▪ Okušali smo lahko krompir v zelnici z ocvirki, belo 
polento, svinjsko kračo, štruklje.  
  
krompirjeva polenta  

gosta jed iz pretlačenega krompirja in zdroba 
bele koruze ali bele moke  
▪ Krompirjeva polenta se poda k mesnim omakam, 
pečenemu mesu, zelenjavnim prikuham in solatam.  
  
FRAZEOLOGIJA  
  
morati pojesti še veliko/nekaj žgancev/polente  
morati pojesti še veliko žgancev  

morati pojesti še nekaj žgancev  
morati pojesti še veliko polente  

s trudom, vztrajnostjo si prizadevati za dosego 
primerljivega rezultata, cilja; postati dovolj star, 
izkušen za dosego primerljivega rezultata  
▪ Pojesti bo moral še veliko žgancev, da bo žogo 
20 metrov od gola brcnil tako močno, da bo sploh 

priletela do vratarja, kaj šele ogrozila mrežo.  
▪ Je sicer odločen fant, ki ni kriv, da je bil edini 
Slovenec na štartu, moral pa bo pojesti še nekaj 
žgancev, da se bo uvrščal med najboljših 30.  
▪ Ko bom velik, bom lahko vedno šel tja, kamor bi 
najraje šel. Do tedaj pa bom moral še veliko polente 
pojesti.  
  
IZVOR  
prevzeto iz it. polenta < lat. pol(l)enta ‛ječmenova 
kaša’ iz pollen ‛fina moka’ iz ide. korena *pelH- 
‛prah, moka’  
  

pônev pônve samostalnik ženskega spola  

[pônə  pônve]  
POMEN  
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1. nižja, navadno okrogla posoda z ročajem za 
cvrenje in pečenje  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

litoželezna ponev | majhna, široka, velika ponev | 

namaščena, naoljena ponev | ogreta, vroča ponev | 

suha ponev  
▪ V pomaščeni ponvi na hitro prepražimo čebulo in 

krompir, v drugi ponvi pa jabolka in slanino.  
▪ Slanino narežemo na kockice in opražimo v suhi 
ponvi.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
odstaviti, pristaviti ponev | pokriti ponev | postaviti 

ponev KAM | segreti ponev  
▪ Vročino znižamo, ponev pokrijemo in vsebino 

pražimo še 5 minut.  
▪ Na zmernem ognju segrejemo veliko ponev z 
debelim dnom in v njej razpustimo 1 žlico masla.  

⏵ glag. + v + sam. beseda v tožilniku  
dati, dodati v ponev | stresti v ponev | vliti v ponev | 

zložiti v ponev  
▪ Rezine kuhanega pršuta dajte v ponev in v pečici 
na hitro popecite.  
▪ Jajca ubijemo, posolimo, popopramo, razžvrkljamo 
in zlijemo v ponev.  

⏵ glag. + v + sam. beseda v mestniku  
dušiti, popražiti, raztopiti, speči v ponvi | pogreti v 

ponvi | zmešati v ponvi  
▪ Mandljeve lističe prepražimo v ponvi brez 
maščobe.  
▪ V ponvi raztopimo sladkor do zlato rumene barve, 
dodamo semena in premešamo.  
▪ V veliki ponvi segrejemo olje, dodamo čebulo in jo 
svetlo prepražimo.  

1.1. jed, pripravljena, postrežena v taki posodi  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

krompirjeva, riževa ponev | mesna, piščančja, ribja 
ponev | pikantna ponev | pisana ponev  
▪ Pikantna krompirjeva ponev prav tako tekne, če 
jajčevec nadomestimo s kockami paprike ali bučk.  
▪ Peteršilj potresemo po kuhanem rižu, ki ga 

ponudimo k pisani mesni ponvi.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[pônə  pônve]  
IPA: [ˈpɔːnəu ˈpɔːnʋɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: pônev  
RODILNIK: pônve  
DAJALNIK: pônvi  
TOŽILNIK: pônev  
MESTNIK: pri pônvi  
ORODNIK: s pônvijo  

dvojina  
IMENOVALNIK: pônvi  
RODILNIK: pônev  
DAJALNIK: pônvama  

TOŽILNIK: pônvi  
MESTNIK: pri pônvah  
ORODNIK: s pônvama  

množina  
IMENOVALNIK: pônve  
RODILNIK: pônev  
DAJALNIK: pônvam  
TOŽILNIK: pônve  
MESTNIK: pri pônvah  
ORODNIK: s pônvami  

  
TONEMSKO  

[pónə  pónve]  
IPA: [p ːn u p ːnʋ ]  
ednina  

IMENOVALNIK: pónev  
RODILNIK: pónve  
DAJALNIK: pónvi  
TOŽILNIK: pónev  
MESTNIK: pri pónvi  
ORODNIK: s pȏnvijo  

dvojina  
IMENOVALNIK: pónvi  
RODILNIK: pȏnev  
DAJALNIK: pónvama  
TOŽILNIK: pónvi  
MESTNIK: pri pónvah  
ORODNIK: s pónvama  

množina  
IMENOVALNIK: pónve  
RODILNIK: pȏnev  
DAJALNIK: pónvam  
TOŽILNIK: pónve  
MESTNIK: pri pónvah  
ORODNIK: s pónvami  

  
STALNE ZVEZE  
  
prekucna ponev  

kuhalna naprava z gibljivim koritom za pripravo 
večjih količin hrane v profesionalnih kuhinjah  
▪ Prekucna ponev je klasična toplotna naprava, v 
kateri lahko pražimo, dušimo, pečemo in tudi 

kuhamo.  
▪ Pri prekucni ponvi se ogreva le dno posode.  
  
IZVOR  
prevzeto prek stvnem. pfanna in vulglat. patna < 
lat. patina ‛skleda’ iz gr. patánē  
  

pônvica pônvice samostalnik ženskega spola  

[pônvica]  
POMEN  

1. ponev, zlasti manjša  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  
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emajlirana ponvica | segreta ponvica  
▪ Na segreti ponvici z nekaj olja popecite krompir.  

⏵ glag. + v + sam. beseda v mestniku  
pogreti, segreti v ponvici | popeči, speči v ponvici | 
popražiti, opražiti v ponvici  
▪ Pinjole na srednje močni vročini opražimo v 
ponvici, da zlato porjavijo.  
▪ V ponvici segrejemo olje in na njem prepražimo na 
drobno sesekljano čebulo.  

2. iz geografije plitvi posodi podobna tvorba v kraških 
jamah, navadno napolnjena z vodo  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Ena izmed največjih znamenitosti Škocjanskih jam 
so sigove ponvice.  

3. iz biologije vbočeni končni del kosti v sklepu, na 
katerega se prilega glavica druge kosti  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

kolčna, sklepna ponvica  
▪ Zelo hude poškodbe človekove kolčne ponvice se 
ponavadi zgodijo v prometnih nesrečah.  

⏵ priredna zveza  
glavica in ponvica  
▪ Ramenska sklepa sta sestavljena iz glavice in 

ponvice.  

4. vdolbina za smodnik na puški kremenjači  
▪ V ponvico zadaj na cevi je nasul malo smodnika in 
pritisnil na petelina.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[pônvica]  
IPA: [ˈpɔːnʋiʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: pônvica  
RODILNIK: pônvice  
DAJALNIK: pônvici  
TOŽILNIK: pônvico  
MESTNIK: pri pônvici  
ORODNIK: s pônvico  

dvojina  
IMENOVALNIK: pônvici  
RODILNIK: pônvic  
DAJALNIK: pônvicama  
TOŽILNIK: pônvici  
MESTNIK: pri pônvicah  
ORODNIK: s pônvicama  

množina  
IMENOVALNIK: pônvice  
RODILNIK: pônvic  
DAJALNIK: pônvicam  
TOŽILNIK: pônvice  
MESTNIK: pri pônvicah  
ORODNIK: s pônvicami  

  
TONEMSKO  

[pónvica]  

IPA: [p ːnʋíʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: pónvica  
RODILNIK: pónvice  
DAJALNIK: pónvici  
TOŽILNIK: pónvico  
MESTNIK: pri pónvici  
ORODNIK: s pȏnvico tudi s pónvico  

dvojina  
IMENOVALNIK: pónvici  
RODILNIK: pȏnvic  
DAJALNIK: pónvicama  
TOŽILNIK: pónvici  
MESTNIK: pri pónvicah  
ORODNIK: s pónvicama  

množina  
IMENOVALNIK: pónvice  
RODILNIK: pȏnvic  
DAJALNIK: pónvicam  
TOŽILNIK: pónvice  
MESTNIK: pri pónvicah  
ORODNIK: s pónvicami  

  
STALNE ZVEZE  
  
žilnata ponvica  

iz biologije goba s klobukom ponvičaste oblike in zelo 
kratkim betom; primerjaj lat. Disciotis venosa  
▪ Ob potokih in rekah, pa tudi na gozdnih obronkih, se 
rada pojavlja žilnata ponvica, čaši podobna goba, ki 
ima globelico (himenij) bolj ali manj prepleteno z 
žilicami.  
▪ Žilnata ponvica je sicer užitna goba, vendar zaradi 
vonja po kloru manj primerna za pripravo jedi.  
  
IZVOR  
↑ponev  
  

ponvíčnik ponvíčnika samostalnik moškega spola  

[ponvíčnik]  
POMEN  

1. pečena jed iz moke, jajc in dodatkov, navadno 
kot jušni dodatek  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

ohlajen, pečen ponvičnik  
▪ Pečene ponvičnike odcedimo na papirnatih 
brisačkah.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
speči ponvičnik | razrezati ponvičnik  
▪ Testo polagamo v ponev po žlicah in ponvičnike na 

vsaki strani pečemo približno 2 do 3 minute.  
▪ Ohlajen ponvičnik razrežemo na majhne rombe in 

jih tik pred serviranjem stresemo v vročo juho.  
▪▪▪   
▪ Svečano kosilo so pričeli s suho penino, nakar se je 

prilegla spomladanska kremna juha s ponvičniki.  
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2. omleti podobna jed iz jajc in dodatkov  
▪ Po dva ponvičnika zlepimo z jagodnim želejem, 
položimo na krožnik in premažemo eno polovico z 
gosto jagodno kremo, drugo pa s čokoladno.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ponvíčnik]  
IPA: [pɔnˈʋiːʧnik]  
ednina  

IMENOVALNIK: ponvíčnik  
RODILNIK: ponvíčnika  
DAJALNIK: ponvíčniku  
TOŽILNIK: ponvíčnik  
MESTNIK: pri ponvíčniku  
ORODNIK: s ponvíčnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ponvíčnika  
RODILNIK: ponvíčnikov  
DAJALNIK: ponvíčnikoma  
TOŽILNIK: ponvíčnika  
MESTNIK: pri ponvíčnikih  
ORODNIK: s ponvíčnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: ponvíčniki  
RODILNIK: ponvíčnikov  
DAJALNIK: ponvíčnikom  
TOŽILNIK: ponvíčnike  
MESTNIK: pri ponvíčnikih  
ORODNIK: s ponvíčniki  

  
TONEMSKO  

[ponvȋčnik]  
IPA: [pɔnʋíːʧnìk]  
ednina  

IMENOVALNIK: ponvȋčnik  
RODILNIK: ponvȋčnika  
DAJALNIK: ponvȋčniku  
TOŽILNIK: ponvȋčnik  
MESTNIK: pri ponvȋčniku  
ORODNIK: s ponvȋčnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ponvȋčnika  
RODILNIK: ponvȋčnikov  
DAJALNIK: ponvȋčnikoma  
TOŽILNIK: ponvȋčnika  
MESTNIK: pri ponvȋčnikih  
ORODNIK: s ponvȋčnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: ponvȋčniki  
RODILNIK: ponvȋčnikov  
DAJALNIK: ponvȋčnikom  
TOŽILNIK: ponvȋčnike  
MESTNIK: pri ponvȋčnikih  
ORODNIK: s ponvȋčniki  

  

IZVOR  
↑ponvica  
  

prehláden prehládna prehládno pridevnik  

[prehládən]  
POMEN  

ki je preveč hladen  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

prehladen prostor | prehladni dnevi | prehladna voda | 

prehladno vreme  
▪ Aprila ni bilo dolgotrajnejših pretoplih oziroma 

prehladnih obdobij.  
▪ Rjave lise na listih lahko pomenijo, da je rastlina 
na prepišnem ali prehladnem prostoru.  
▪ Z anketami so ugotovili, da plavalce odganjata 
dotrajanost bazena in tudi prehladna voda.  

⏵ prid. beseda + za + sam. beseda v tožilniku  
▪ Pogosto se tekači že pri temperaturah okrog ničle 

pritožujejo, da je zrak prehladen za vdihavanje.  
▪ Dan je bil hladen, toda ne prehladen za plavanje.  
▪ Za nas, navajene toplega Jadranskega morja, je 

bila voda odločno prehladna za kopanje.  
⏵ prisl. + prid. beseda  

▪ Vsa vina, tako bela kot rdeča, strežejo odločno 
prehladna.  
▪ Na začetku me je zaradi počasnega ritma motila 
nekoliko prehladna voda, ko pa smo pospešili, je 
bila naravnost idealna.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[prehládən]  
IPA: [pɾɛˈxlaːdən]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: prehláden  
določno prehládni  

RODILNIK: prehládnega  
DAJALNIK: prehládnemu  
TOŽILNIK: prehláden  

določno prehládni  
živo prehládnega  

MESTNIK: pri prehládnem  
ORODNIK: s prehládnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: prehládna  
RODILNIK: prehládnih  
DAJALNIK: prehládnima  
TOŽILNIK: prehládna  
MESTNIK: pri prehládnih  
ORODNIK: s prehládnima  

množina  
IMENOVALNIK: prehládni  
RODILNIK: prehládnih  
DAJALNIK: prehládnim  
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TOŽILNIK: prehládne  
MESTNIK: pri prehládnih  
ORODNIK: s prehládnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: prehládna  
RODILNIK: prehládne  
DAJALNIK: prehládni  
TOŽILNIK: prehládno  
MESTNIK: pri prehládni  
ORODNIK: s prehládno  

dvojina  
IMENOVALNIK: prehládni  
RODILNIK: prehládnih  
DAJALNIK: prehládnima  
TOŽILNIK: prehládni  
MESTNIK: pri prehládnih  
ORODNIK: s prehládnima  

množina  
IMENOVALNIK: prehládne  
RODILNIK: prehládnih  
DAJALNIK: prehládnim  
TOŽILNIK: prehládne  
MESTNIK: pri prehládnih  
ORODNIK: s prehládnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: prehládno  
RODILNIK: prehládnega  
DAJALNIK: prehládnemu  
TOŽILNIK: prehládno  
MESTNIK: pri prehládnem  
ORODNIK: s prehládnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: prehládni  
RODILNIK: prehládnih  
DAJALNIK: prehládnima  
TOŽILNIK: prehládni  
MESTNIK: pri prehládnih  
ORODNIK: s prehládnima  

množina  
IMENOVALNIK: prehládna  
RODILNIK: prehládnih  
DAJALNIK: prehládnim  
TOŽILNIK: prehládna  
MESTNIK: pri prehládnih  
ORODNIK: s prehládnimi  

  
TONEMSKO  

[prehládən]  
IPA: [pɾɛxlàːd n]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: prehláden  
določno prehládni  

RODILNIK: prehládnega  
DAJALNIK: prehládnemu  
TOŽILNIK: prehláden  

določno prehládni  
živo prehládnega  

MESTNIK: pri prehládnem  
ORODNIK: s prehládnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: prehládna  
RODILNIK: prehládnih  
DAJALNIK: prehládnima  
TOŽILNIK: prehládna  
MESTNIK: pri prehládnih  
ORODNIK: s prehládnima  

množina  
IMENOVALNIK: prehládni  
RODILNIK: prehládnih  
DAJALNIK: prehládnim  
TOŽILNIK: prehládne  
MESTNIK: pri prehládnih  
ORODNIK: s prehládnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: prehládna  
RODILNIK: prehládne  
DAJALNIK: prehládni  
TOŽILNIK: prehládno  
MESTNIK: pri prehládni  
ORODNIK: s prehládno  

dvojina  
IMENOVALNIK: prehládni  
RODILNIK: prehládnih  
DAJALNIK: prehládnima  
TOŽILNIK: prehládni  
MESTNIK: pri prehládnih  
ORODNIK: s prehládnima  

množina  
IMENOVALNIK: prehládne  
RODILNIK: prehládnih  
DAJALNIK: prehládnim  
TOŽILNIK: prehládne  
MESTNIK: pri prehládnih  
ORODNIK: s prehládnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: prehládno  
RODILNIK: prehládnega  
DAJALNIK: prehládnemu  
TOŽILNIK: prehládno  
MESTNIK: pri prehládnem  
ORODNIK: s prehládnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: prehládni  
RODILNIK: prehládnih  
DAJALNIK: prehládnima  
TOŽILNIK: prehládni  
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MESTNIK: pri prehládnih  
ORODNIK: s prehládnima  

množina  
IMENOVALNIK: prehládna  
RODILNIK: prehládnih  
DAJALNIK: prehládnim  
TOŽILNIK: prehládna  
MESTNIK: pri prehládnih  
ORODNIK: s prehládnimi  

  
IZVOR  
↑hladen  
  

preizpraševánje preizpraševánja samostalnik srednjega 

spola  
[preispraševánje]  
POMEN  

ponovno analiziranje, presojanje, ocenjevanje 
česa, zlasti poglobljeno, z upoštevanjem 
različnih, tudi novih, še neuveljavljenih vidikov  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

nenehno preizpraševanje  
▪ Muzej ne skrbi le za dediščino, temveč je prostor 
nenehnega preizpraševanja naše preteklosti, 
lastnega obstoja in družbe.  

▪▪▪   
▪ Je zdajšnja kriza priložnost za preizpraševanje 

temeljnih vrednot?  
▪ Ena od tem, ki jo izpostavlja razstava, je 
preizpraševanje socialne vloge medija slikarstva.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[preispraševánje]  
IPA: [pɾɛispɾaʃɛˈʋaːnjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: preizpraševánje  
RODILNIK: preizpraševánja  
DAJALNIK: preizpraševánju  
TOŽILNIK: preizpraševánje  
MESTNIK: pri preizpraševánju  
ORODNIK: s preizpraševánjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: preizpraševánji  
RODILNIK: preizpraševánj  
DAJALNIK: preizpraševánjema  
TOŽILNIK: preizpraševánji  
MESTNIK: pri preizpraševánjih  
ORODNIK: s preizpraševánjema  

množina  
IMENOVALNIK: preizpraševánja  
RODILNIK: preizpraševánj  
DAJALNIK: preizpraševánjem  
TOŽILNIK: preizpraševánja  
MESTNIK: pri preizpraševánjih  
ORODNIK: s preizpraševánji  

  
TONEMSKO  

[preispraševȃnje]  
IPA: [pɾɛispɾaʃɛʋáːnj ]  
ednina  

IMENOVALNIK: preizpraševȃnje  
RODILNIK: preizpraševȃnja  
DAJALNIK: preizpraševȃnju  
TOŽILNIK: preizpraševȃnje  
MESTNIK: pri preizpraševȃnju  
ORODNIK: s preizpraševȃnjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: preizpraševȃnji  
RODILNIK: preizpraševȃnj  
DAJALNIK: preizpraševȃnjema  
TOŽILNIK: preizpraševȃnji  
MESTNIK: pri preizpraševȃnjih  
ORODNIK: s preizpraševȃnjema  

množina  
IMENOVALNIK: preizpraševȃnja  
RODILNIK: preizpraševȃnj  
DAJALNIK: preizpraševȃnjem  
TOŽILNIK: preizpraševȃnja  
MESTNIK: pri preizpraševȃnjih  
ORODNIK: s preizpraševȃnji  

  
IZVOR  
↑preizpraševati  
  

preizpraševáti preizprašújem nedovršni glagol  

[preispraševáti]  
POMEN  

ponovno analizirati, presojati, ocenjevati kaj, 
zlasti poglobljeno, z upoštevanjem različnih, tudi 
novih, še neuveljavljenih vidikov  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

preizpraševati meje ČESA | preizpraševati vlogo ČESA  
▪ Na okrogli mizi so preizpraševali vlogo glasbe v 

današnjem času.  
▪ Film preizprašuje tanko mejo med stvarnim in 
nestvarnim, med tem, kar vidimo, in tistim, v kar 

verjamemo.  
▪▪▪   
▪ Vodi me predvsem načelo izbora literature, kakršno 
sem imel rad kot otrok, glasba, kakršna me je 
spremljala, seveda pa se tudi preizprašujem.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[preispraševáti]  
IPA: [pɾɛispɾaʃɛˈʋaːti]  
NEDOLOČNIK: preizpraševáti  
NAMENILNIK: preizpraševàt  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: preizprašújem  
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2. OSEBA: preizprašúješ  
3. OSEBA: preizprašúje  

dvojina  
1. OSEBA: preizprašújeva  
2. OSEBA: preizprašújeta  
3. OSEBA: preizprašújeta  

množina  
1. OSEBA: preizprašújemo  
2. OSEBA: preizprašújete  
3. OSEBA: preizprašújejo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: preizprašúj  
dvojina  

1. OSEBA: preizprašújva  
2. OSEBA: preizprašújta  

množina  
1. OSEBA: preizprašújmo  
2. OSEBA: preizprašújte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: preizpraševàl  
DVOJINA: preizpraševála  
MNOŽINA: preizpraševáli  

ženski spol  
EDNINA: preizpraševála  
DVOJINA: preizpraševáli  
MNOŽINA: preizpraševále  

srednji spol  
EDNINA: preizpraševálo  
DVOJINA: preizpraševáli  
MNOŽINA: preizpraševála  

deležnik na -č  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: preizprašujóč  
RODILNIK: preizprašujóčega  
DAJALNIK: preizprašujóčemu  
TOŽILNIK: preizprašujóč  

živo preizprašujóčega  
MESTNIK: pri preizprašujóčem  
ORODNIK: s preizprašujóčim  

dvojina  
IMENOVALNIK: preizprašujóča  
RODILNIK: preizprašujóčih  
DAJALNIK: preizprašujóčima  
TOŽILNIK: preizprašujóča  
MESTNIK: pri preizprašujóčih  
ORODNIK: s preizprašujóčima  

množina  
IMENOVALNIK: preizprašujóči  
RODILNIK: preizprašujóčih  
DAJALNIK: preizprašujóčim  
TOŽILNIK: preizprašujóče  
MESTNIK: pri preizprašujóčih  
ORODNIK: s preizprašujóčimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: preizprašujóča  
RODILNIK: preizprašujóče  
DAJALNIK: preizprašujóči  
TOŽILNIK: preizprašujóčo  
MESTNIK: pri preizprašujóči  
ORODNIK: s preizprašujóčo  

dvojina  
IMENOVALNIK: preizprašujóči  
RODILNIK: preizprašujóčih  
DAJALNIK: preizprašujóčima  
TOŽILNIK: preizprašujóči  
MESTNIK: pri preizprašujóčih  
ORODNIK: s preizprašujóčima  

množina  
IMENOVALNIK: preizprašujóče  
RODILNIK: preizprašujóčih  
DAJALNIK: preizprašujóčim  
TOŽILNIK: preizprašujóče  
MESTNIK: pri preizprašujóčih  
ORODNIK: s preizprašujóčimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: preizprašujóče  
RODILNIK: preizprašujóčega  
DAJALNIK: preizprašujóčemu  
TOŽILNIK: preizprašujóče  
MESTNIK: pri preizprašujóčem  
ORODNIK: s preizprašujóčim  

dvojina  
IMENOVALNIK: preizprašujóči  
RODILNIK: preizprašujóčih  
DAJALNIK: preizprašujóčima  
TOŽILNIK: preizprašujóči  
MESTNIK: pri preizprašujóčih  
ORODNIK: s preizprašujóčima  

množina  
IMENOVALNIK: preizprašujóča  
RODILNIK: preizprašujóčih  
DAJALNIK: preizprašujóčim  
TOŽILNIK: preizprašujóča  
MESTNIK: pri preizprašujóčih  
ORODNIK: s preizprašujóčimi  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: preizpraševán  
RODILNIK: preizpraševánega  
DAJALNIK: preizpraševánemu  
TOŽILNIK: preizpraševán  

živo preizpraševánega  
MESTNIK: pri preizpraševánem  
ORODNIK: s preizpraševánim  

dvojina  
IMENOVALNIK: preizpraševána  



354 

 

RODILNIK: preizpraševánih  
DAJALNIK: preizpraševánima  
TOŽILNIK: preizpraševána  
MESTNIK: pri preizpraševánih  
ORODNIK: s preizpraševánima  

množina  
IMENOVALNIK: preizpraševáni  
RODILNIK: preizpraševánih  
DAJALNIK: preizpraševánim  
TOŽILNIK: preizpraševáne  
MESTNIK: pri preizpraševánih  
ORODNIK: s preizpraševánimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: preizpraševána  
RODILNIK: preizpraševáne  
DAJALNIK: preizpraševáni  
TOŽILNIK: preizpraševáno  
MESTNIK: pri preizpraševáni  
ORODNIK: s preizpraševáno  

dvojina  
IMENOVALNIK: preizpraševáni  
RODILNIK: preizpraševánih  
DAJALNIK: preizpraševánima  
TOŽILNIK: preizpraševáni  
MESTNIK: pri preizpraševánih  
ORODNIK: s preizpraševánima  

množina  
IMENOVALNIK: preizpraševáne  
RODILNIK: preizpraševánih  
DAJALNIK: preizpraševánim  
TOŽILNIK: preizpraševáne  
MESTNIK: pri preizpraševánih  
ORODNIK: s preizpraševánimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: preizpraševáno  
RODILNIK: preizpraševánega  
DAJALNIK: preizpraševánemu  
TOŽILNIK: preizpraševáno  
MESTNIK: pri preizpraševánem  
ORODNIK: s preizpraševánim  

dvojina  
IMENOVALNIK: preizpraševáni  
RODILNIK: preizpraševánih  
DAJALNIK: preizpraševánima  
TOŽILNIK: preizpraševáni  
MESTNIK: pri preizpraševánih  
ORODNIK: s preizpraševánima  

množina  
IMENOVALNIK: preizpraševána  
RODILNIK: preizpraševánih  
DAJALNIK: preizpraševánim  
TOŽILNIK: preizpraševána  
MESTNIK: pri preizpraševánih  
ORODNIK: s preizpraševánimi  

DELEŽJE NA -aje: preizpraševáje  
glagolnik  

ednina  
IMENOVALNIK: preizpraševánje  
RODILNIK: preizpraševánja  
DAJALNIK: preizpraševánju  
TOŽILNIK: preizpraševánje  
MESTNIK: pri preizpraševánju  
ORODNIK: s preizpraševánjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: preizpraševánji  
RODILNIK: preizpraševánj  
DAJALNIK: preizpraševánjema  
TOŽILNIK: preizpraševánji  
MESTNIK: pri preizpraševánjih  
ORODNIK: s preizpraševánjema  

množina  
IMENOVALNIK: preizpraševánja  
RODILNIK: preizpraševánj  
DAJALNIK: preizpraševánjem  
TOŽILNIK: preizpraševánja  
MESTNIK: pri preizpraševánjih  
ORODNIK: s preizpraševánji  

  
TONEMSKO  

[preispraševáti]  
IPA: [pɾɛispɾaʃɛʋàːtí]  
NEDOLOČNIK: preizpraševáti  
NAMENILNIK: preizpraševȁt  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: preizprašȗjem  
2. OSEBA: preizprašȗješ  
3. OSEBA: preizprašȗje  

dvojina  
1. OSEBA: preizprašȗjeva  
2. OSEBA: preizprašȗjeta  
3. OSEBA: preizprašȗjeta  

množina  
1. OSEBA: preizprašȗjemo  
2. OSEBA: preizprašȗjete  
3. OSEBA: preizprašȗjejo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: preizprašȗj  
dvojina  

1. OSEBA: preizprašȗjva  
2. OSEBA: preizprašȗjta  

množina  
1. OSEBA: preizprašȗjmo  
2. OSEBA: preizprašȗjte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: preizpraševȁl  
DVOJINA: preizpraševála  
MNOŽINA: preizpraševáli  



355 

 

ženski spol  
EDNINA: preizpraševȃla  
DVOJINA: preizpraševáli  
MNOŽINA: preizpraševále  

srednji spol  
EDNINA: preizpraševálo  
DVOJINA: preizpraševáli  
MNOŽINA: preizpraševála  

deležnik na -č  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: preizprašuj č tudi preizprašuj č  
RODILNIK: preizprašuj čega  
DAJALNIK: preizprašuj čemu  
TOŽILNIK: preizprašuj č tudi preizprašuj č  

živo preizprašuj čega  
MESTNIK: pri preizprašuj čem  
ORODNIK: s preizprašuj čim  

dvojina  
IMENOVALNIK: preizprašuj ča  
RODILNIK: preizprašuj čih  
DAJALNIK: preizprašuj čima  
TOŽILNIK: preizprašuj ča  
MESTNIK: pri preizprašuj čih  
ORODNIK: s preizprašuj čima  

množina  
IMENOVALNIK: preizprašuj či  
RODILNIK: preizprašuj čih  
DAJALNIK: preizprašuj čim  
TOŽILNIK: preizprašuj če  
MESTNIK: pri preizprašuj čih  
ORODNIK: s preizprašuj čimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: preizprašuj ča  
RODILNIK: preizprašuj če  
DAJALNIK: preizprašuj či  
TOŽILNIK: preizprašuj čo  
MESTNIK: pri preizprašuj či  
ORODNIK: s preizprašuj čo  

dvojina  
IMENOVALNIK: preizprašuj či  
RODILNIK: preizprašuj čih  
DAJALNIK: preizprašuj čima  
TOŽILNIK: preizprašuj či  
MESTNIK: pri preizprašuj čih  
ORODNIK: s preizprašuj čima  

množina  
IMENOVALNIK: preizprašuj če  
RODILNIK: preizprašuj čih  
DAJALNIK: preizprašuj čim  
TOŽILNIK: preizprašuj če  
MESTNIK: pri preizprašuj čih  
ORODNIK: s preizprašuj čimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: preizprašuj če  
RODILNIK: preizprašuj čega  
DAJALNIK: preizprašuj čemu  
TOŽILNIK: preizprašuj če  
MESTNIK: pri preizprašuj čem  
ORODNIK: s preizprašuj čim  

dvojina  
IMENOVALNIK: preizprašuj či  
RODILNIK: preizprašuj čih  
DAJALNIK: preizprašuj čima  
TOŽILNIK: preizprašuj či  
MESTNIK: pri preizprašuj čih  
ORODNIK: s preizprašuj čima  

množina  
IMENOVALNIK: preizprašuj ča  
RODILNIK: preizprašuj čih  
DAJALNIK: preizprašuj čim  
TOŽILNIK: preizprašuj ča  
MESTNIK: pri preizprašuj čih  
ORODNIK: s preizprašuj čimi  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: preizpraševán  
RODILNIK: preizpraševánega  
DAJALNIK: preizpraševánemu  
TOŽILNIK: preizpraševán  

živo preizpraševánega  
MESTNIK: pri preizpraševánem  
ORODNIK: s preizpraševánim  

dvojina  
IMENOVALNIK: preizpraševána  
RODILNIK: preizpraševánih  
DAJALNIK: preizpraševánima  
TOŽILNIK: preizpraševána  
MESTNIK: pri preizpraševánih  
ORODNIK: s preizpraševánima  

množina  
IMENOVALNIK: preizpraševáni  
RODILNIK: preizpraševánih  
DAJALNIK: preizpraševánim  
TOŽILNIK: preizpraševáne  
MESTNIK: pri preizpraševánih  
ORODNIK: s preizpraševánimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: preizpraševána  
RODILNIK: preizpraševáne  
DAJALNIK: preizpraševáni  
TOŽILNIK: preizpraševáno  
MESTNIK: pri preizpraševáni  
ORODNIK: s preizpraševáno  

dvojina  
IMENOVALNIK: preizpraševáni  
RODILNIK: preizpraševánih  
DAJALNIK: preizpraševánima  
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TOŽILNIK: preizpraševáni  
MESTNIK: pri preizpraševánih  
ORODNIK: s preizpraševánima  

množina  
IMENOVALNIK: preizpraševáne  
RODILNIK: preizpraševánih  
DAJALNIK: preizpraševánim  
TOŽILNIK: preizpraševáne  
MESTNIK: pri preizpraševánih  
ORODNIK: s preizpraševánimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: preizpraševáno  
RODILNIK: preizpraševánega  
DAJALNIK: preizpraševánemu  
TOŽILNIK: preizpraševáno  
MESTNIK: pri preizpraševánem  
ORODNIK: s preizpraševánim  

dvojina  
IMENOVALNIK: preizpraševáni  
RODILNIK: preizpraševánih  
DAJALNIK: preizpraševánima  
TOŽILNIK: preizpraševáni  
MESTNIK: pri preizpraševánih  
ORODNIK: s preizpraševánima  

množina  
IMENOVALNIK: preizpraševána  
RODILNIK: preizpraševánih  
DAJALNIK: preizpraševánim  
TOŽILNIK: preizpraševána  
MESTNIK: pri preizpraševánih  
ORODNIK: s preizpraševánimi  

DELEŽJE NA -aje: preizpraševȃje  
glagolnik  

ednina  
IMENOVALNIK: preizpraševȃnje  
RODILNIK: preizpraševȃnja  
DAJALNIK: preizpraševȃnju  
TOŽILNIK: preizpraševȃnje  
MESTNIK: pri preizpraševȃnju  
ORODNIK: s preizpraševȃnjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: preizpraševȃnji  
RODILNIK: preizpraševȃnj  
DAJALNIK: preizpraševȃnjema  
TOŽILNIK: preizpraševȃnji  
MESTNIK: pri preizpraševȃnjih  
ORODNIK: s preizpraševȃnjema  

množina  
IMENOVALNIK: preizpraševȃnja  
RODILNIK: preizpraševȃnj  
DAJALNIK: preizpraševȃnjem  
TOŽILNIK: preizpraševȃnja  
MESTNIK: pri preizpraševȃnjih  
ORODNIK: s preizpraševȃnji  

  

IZVOR  
↑izpraševati  
  

preslédnica preslédnice samostalnik ženskega spola  

[preslédnica]  
POMEN  

tipka na tipkovnici, s katero se v besedilo vnese 
presledek  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

pritisniti preslednico  
▪ Med tipkanjem besedila lahko pomotoma 
prevečkrat pritisnete preslednico in prazni prostori 
ostanejo v besedilu.  

▪▪▪   
▪ Vtipkate omrežno pot do dokumenta, pritisk na 
preslednico pa jo bo v trenutku spremenil v 

hiperpovezavo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[preslédnica]  
IPA: [pɾɛsˈleːdniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: preslédnica  
RODILNIK: preslédnice  
DAJALNIK: preslédnici  
TOŽILNIK: preslédnico  
MESTNIK: pri preslédnici  
ORODNIK: s preslédnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: preslédnici  
RODILNIK: preslédnic  
DAJALNIK: preslédnicama  
TOŽILNIK: preslédnici  
MESTNIK: pri preslédnicah  
ORODNIK: s preslédnicama  

množina  
IMENOVALNIK: preslédnice  
RODILNIK: preslédnic  
DAJALNIK: preslédnicam  
TOŽILNIK: preslédnice  
MESTNIK: pri preslédnicah  
ORODNIK: s preslédnicami  

  
TONEMSKO  

[presl dnica]  
IPA: [pɾɛsléːdnìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: presl dnica  
RODILNIK: presl dnice  
DAJALNIK: presl dnici  
TOŽILNIK: presl dnico  
MESTNIK: pri presl dnici  
ORODNIK: s presl dnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: presl dnici  
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RODILNIK: presl dnic  
DAJALNIK: presl dnicama  
TOŽILNIK: presl dnici  
MESTNIK: pri presl dnicah  
ORODNIK: s presl dnicama  

množina  
IMENOVALNIK: presl dnice  
RODILNIK: presl dnic  
DAJALNIK: presl dnicam  
TOŽILNIK: presl dnice  
MESTNIK: pri presl dnicah  
ORODNIK: s presl dnicami  

  
IZVOR  
k ↑presledek  
  

próvitamín próvitamína samostalnik moškega spola  

[próvitamín]  
POMEN  

iz biologije, iz farmacije organska snov, ki se v organizmu 
lahko pretvori v vitamin  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ Pri nastajanju provitamina D3 v telesu sodelujejo 
jetra; v njih ta provitamin nastaja iz holesterola.  
▪ V starosti se povečajo potrebe po vitaminih C, D in 
betakarotenu (provitamin, ki se v telesu spremeni v 
vitamin A).  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
▪ Pričesko oblikujte na primer z gelom z dodatki 
provitaminov, ki konice las oskrbijo tudi z vlago.  
▪ Paprika vsebuje pantotensko kislino, v obliki 
provitamina pa vsebuje še vitamin A.  

▪▪▪   
▪ V svežem sadju je veliko provitaminov, ki jih naše 

telo lahko predela v vitamine.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[próvitamín]  
IPA: [ˈpɾoːʋitaˈmiːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: próvitamín  
RODILNIK: próvitamína  
DAJALNIK: próvitamínu  
TOŽILNIK: próvitamín  
MESTNIK: pri próvitamínu  
ORODNIK: s próvitamínom  

dvojina  
IMENOVALNIK: próvitamína  
RODILNIK: próvitamínov  
DAJALNIK: próvitamínoma  
TOŽILNIK: próvitamína  
MESTNIK: pri próvitamínih  
ORODNIK: s próvitamínoma  

množina  
IMENOVALNIK: próvitamíni  

RODILNIK: próvitamínov  
DAJALNIK: próvitamínom  
TOŽILNIK: próvitamíne  
MESTNIK: pri próvitamínih  
ORODNIK: s próvitamíni  

  
TONEMSKO  

[pr vitamȋn]  
IPA: [pɾóːʋìtamíːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: pr vitamȋn  
RODILNIK: pr vitamȋna  
DAJALNIK: pr vitamȋnu  
TOŽILNIK: pr vitamȋn  
MESTNIK: pri pr vitamȋnu  
ORODNIK: s pr vitamȋnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: pr vitamȋna  
RODILNIK: pr vitamȋnov  
DAJALNIK: pr vitamȋnoma  
TOŽILNIK: pr vitamȋna  
MESTNIK: pri pr vitamȋnih  
ORODNIK: s pr vitamȋnoma  

množina  
IMENOVALNIK: pr vitamȋni  
RODILNIK: pr vitamȋnov  
DAJALNIK: pr vitamȋnom  
TOŽILNIK: pr vitamȋne  
MESTNIK: pri pr vitamȋnih  
ORODNIK: s pr vitamȋni  

  
STALNE ZVEZE  
  
provitamin A  

iz biologije, iz farmacije provitamin, ki se kot naravno 
barvilo pojavlja v zelenjavi in sadju, zlasti 
korenju, marelicah, in se v organizmu lahko 
pretvori v vitamin A; SIN.: iz biologije, iz farmacije 
betakaroten, iz biologije, iz farmacije karoten beta  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

vsebovati provitamin A  
▪ Surov korenčkov sok ima veliko betakarotena, 

provitamina A in drugih vitaminov.  
▪▪▪   
▪ Provitamin A krepi odpornost sluznic v nosu, žrelu in 
bronhijih in tam zavira razmnoževanje škodljivih 
virusov in bakterij.  
▪ Marelice imajo med vsemi vrstami sadja največ 
provitamina A.  
▪ Peteršilj vsebuje veliko vitamina C in provitamina A.  
  
provitamin B5  

iz biologije, iz farmacije provitamin, ki se v organizmu 
lahko pretvori v vitamin B5 in pozitivno vpliva na 
kožo, lase; SIN.: iz biologije, iz farmacije pantenol  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
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vsebovati provitamin B5  
▪ Losjon vsebuje provitamin B5, ki koži pomaga, da 
se hitreje obnavlja ter spet postane prožna in 
mehka.  

▪▪▪   
▪ Provitamin B5 nohte neguje in ohranja njihovo 
prožnost.  
▪ S krtačko nanesemo srebrn odtenek podlage, ki 
poudari volumen trepalnic, jih podaljša, gladi ter s 
provitaminom B5 tudi neguje.  
  
IZVOR  
prevzeto iz angl. provitamin, nem. Provitamin, iz 
lat. pro.. v pomenu ‛naprej, vnaprej’ + ↑vitamin  
  

pršìč pršíča samostalnik moškega spola  

[pəršìč]  
POMEN  

suh, droben sneg  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

globok pršič | suh, svež pršič  
▪ Smučanje v svežem, nesteptanem pršiču je veliko 
zadovoljstvo.  
▪ Kubični meter suhega pršiča tehta približno 40 kg, 
enaka gmota starega mokrega snega pa do 500 kg.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
oblak pršiča  
▪ Veter, ki nosi oblake pršiča, onemogoča vsak 

razgled.  
▪ Danes se ljudje pritožujejo, če je kje ostal kakšen 
zameten pločnik ali pa se je na cesti nabralo nekaj 
centimetrov pršiča.  

▪▪▪   
▪ Pri nizkih temperaturah ozračja zapade pršič, ki je za 
stiskanje kep povsem neuporaben.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[pəršìč]  
IPA: [pəɾˈʃiʧ]  
ednina  

IMENOVALNIK: pršìč  
RODILNIK: pršíča  
DAJALNIK: pršíču  
TOŽILNIK: pršìč  
MESTNIK: pri pršíču  
ORODNIK: s pršíčem  

dvojina  
IMENOVALNIK: pršíča  
RODILNIK: pršíčev  
DAJALNIK: pršíčema  
TOŽILNIK: pršíča  
MESTNIK: pri pršíčih  
ORODNIK: s pršíčema  

množina  
IMENOVALNIK: pršíči  

RODILNIK: pršíčev  
DAJALNIK: pršíčem  
TOŽILNIK: pršíče  
MESTNIK: pri pršíčih  
ORODNIK: s pršíči  

  
TONEMSKO  

[pəršȉč]  
IPA: [pəɾʃíʧ]  
ednina  

IMENOVALNIK: pršȉč  
RODILNIK: pršíča  
DAJALNIK: pršíču  
TOŽILNIK: pršȉč  
MESTNIK: pri pršíču tudi pri pršȋču  
ORODNIK: s pršíčem  

dvojina  
IMENOVALNIK: pršíča  
RODILNIK: pršíčev in pršȋčev  
DAJALNIK: pršíčema  
TOŽILNIK: pršíča  
MESTNIK: pri pršíčih in pri pršȋčih  
ORODNIK: s pršíčema  

množina  
IMENOVALNIK: pršíči  
RODILNIK: pršíčev in pršȋčev  
DAJALNIK: pršíčem  
TOŽILNIK: pršíče  
MESTNIK: pri pršíčih in pri pršȋčih  
ORODNIK: s pršíči in s pršȋči  

  
IZVOR  
= hrv. pȑšić < pslov. *pьršit'ь, manjšalnica od 
*pьrxъ ‛droben prah, drobne kapljice’, glej ↑pršeti  
  

pŕvopristópnica pŕvopristópnice samostalnik ženskega 

spola  
[p rvopristópnica]  
POMEN  

1. ženska, ki prva osvoji vrh gore, prva prepleza 
plezalno smer  
▪ Da sta kot prvopristopnici naredili nekaj velikega in 

izjemnega, se je zavedla šele mnogo let pozneje.  

1.1. ženska, ki prvič osvoji vrh gore  
▪ Po okrepčilu na vrhu so bile prvopristopnice še 
krščene.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[p rvopristópnica]  
IPA: [ˈpəɾʋɔpɾisˈtoːpniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: pŕvopristópnica  
RODILNIK: pŕvopristópnice  
DAJALNIK: pŕvopristópnici  
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TOŽILNIK: pŕvopristópnico  
MESTNIK: pri pŕvopristópnici  
ORODNIK: s pŕvopristópnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: pŕvopristópnici  
RODILNIK: pŕvopristópnic  
DAJALNIK: pŕvopristópnicama  
TOŽILNIK: pŕvopristópnici  
MESTNIK: pri pŕvopristópnicah  
ORODNIK: s pŕvopristópnicama  

množina  
IMENOVALNIK: pŕvopristópnice  
RODILNIK: pŕvopristópnic  
DAJALNIK: pŕvopristópnicam  
TOŽILNIK: pŕvopristópnice  
MESTNIK: pri pŕvopristópnicah  
ORODNIK: s pŕvopristópnicami  

  
TONEMSKO  

[p rvoprist pnica]  
IPA: [p ɾʋ pɾistóːpnìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: pȓvoprist pnica  
RODILNIK: pȓvoprist pnice  
DAJALNIK: pȓvoprist pnici  
TOŽILNIK: pȓvoprist pnico  
MESTNIK: pri pȓvoprist pnici  
ORODNIK: s pȓvoprist pnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: pȓvoprist pnici  
RODILNIK: pȓvoprist pnic  
DAJALNIK: pȓvoprist pnicama  
TOŽILNIK: pȓvoprist pnici  
MESTNIK: pri pȓvoprist pnicah  
ORODNIK: s pȓvoprist pnicama  

množina  
IMENOVALNIK: pȓvoprist pnice  
RODILNIK: pȓvoprist pnic  
DAJALNIK: pȓvoprist pnicam  
TOŽILNIK: pȓvoprist pnice  
MESTNIK: pri pȓvoprist pnicah  
ORODNIK: s pȓvoprist pnicami  

  
IZVOR  
↑prvopristopnik  
  

pŕvopristópnik pŕvopristópnika samostalnik moškega 

spola  
[p rvopristópnik]  
POMEN  

1. kdor prvi osvoji vrh gore, prepleza plezalno 
smer  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

smer prvopristopnikov  

▪ Vzpenjali se bodo po smeri prvopristopnikov, kjer 
bodo postavili štiri višinske tabore.  

▪▪▪   
▪ Prvopristopnika pri vzponu nista zabila niti enega 
samega klina ter sta prosto zmogla tudi sestop.  
▪ V spomin štirim srčnim možem, kot so poimenovali 
prvopristopnike na Triglav, so v Ribčevem Lazu 

postavili spomenik.  

1.1. kdor prvič osvoji vrh gore  
▪ Planinsko društvo sporoča, da prireja vzpon na 
Triglav za prvopristopnike.  
▪ Krst izgleda tako, da jih prvopristopnik dobi s 
»štrikom« po zadnji plati od nekoga, ki je ta vrh že 

osvojil.  

2. ekspresivno kdor prvič kaj izkusi, se česa loteva  
▪ Za prvopristopnike je pogled na mesto z višine 102-
nadstropnega nebotičnika lep uvod v spoznavanje 

New Yorka.  
▪ Sem še bolj prvopristopnik na Twitterju, a vidim, da 

zna biti zanimivo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[p rvopristópnik]  
IPA: [ˈpəɾʋɔpɾisˈtoːpnik]  
ednina  

IMENOVALNIK: pŕvopristópnik  
RODILNIK: pŕvopristópnika  
DAJALNIK: pŕvopristópniku  
TOŽILNIK: pŕvopristópnika  
MESTNIK: pri pŕvopristópniku  
ORODNIK: s pŕvopristópnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: pŕvopristópnika  
RODILNIK: pŕvopristópnikov  
DAJALNIK: pŕvopristópnikoma  
TOŽILNIK: pŕvopristópnika  
MESTNIK: pri pŕvopristópnikih  
ORODNIK: s pŕvopristópnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: pŕvopristópniki  
RODILNIK: pŕvopristópnikov  
DAJALNIK: pŕvopristópnikom  
TOŽILNIK: pŕvopristópnike  
MESTNIK: pri pŕvopristópnikih  
ORODNIK: s pŕvopristópniki  

  
TONEMSKO  

[p rvoprist pnik]  
IPA: [p ɾʋ pɾistóːpnìk]  
ednina  

IMENOVALNIK: pȓvoprist pnik  
RODILNIK: pȓvoprist pnika  
DAJALNIK: pȓvoprist pniku  
TOŽILNIK: pȓvoprist pnika  
MESTNIK: pri pȓvoprist pniku  
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ORODNIK: s pȓvoprist pnikom  
dvojina  

IMENOVALNIK: pȓvoprist pnika  
RODILNIK: pȓvoprist pnikov  
DAJALNIK: pȓvoprist pnikoma  
TOŽILNIK: pȓvoprist pnika  
MESTNIK: pri pȓvoprist pnikih  
ORODNIK: s pȓvoprist pnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: pȓvoprist pniki  
RODILNIK: pȓvoprist pnikov  
DAJALNIK: pȓvoprist pnikom  
TOŽILNIK: pȓvoprist pnike  
MESTNIK: pri pȓvoprist pnikih  
ORODNIK: s pȓvoprist pniki  

  
BESEDOTVORJE  

ženski spol: prvopristopnica  
  
IZVOR  
iz prvi pristop  
  

púmparice púmparic množinski samostalnik ženskega spola  

[púmparice]  
POMEN  

hlače, ki segajo pod kolena in imajo spodaj 
stisnjene hlačnice  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Še ne tako dolgo nazaj je bil slovenski planinec 
prepoznaven po karirasti rdeči srajci in tradicionalnih 
pumparicah iz rebrastega žameta.  
▪ V letih po prvi vojni so možje in fantje veliko nosili 
pod kolena segajoče široke pumparice.  

▪▪▪   
▪ V najvišje gore smo se podajali v pumparicah in 
srajcah, kar je danes skoraj nepredstavljivo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[púmparice]  
IPA: [ˈpuːmpaɾiʦɛ]  
množina  

IMENOVALNIK: púmparice  
RODILNIK: púmparic  
DAJALNIK: púmparicam  
TOŽILNIK: púmparice  
MESTNIK: pri púmparicah  
ORODNIK: s púmparicami  

  
TONEMSKO  

[pȗmparice]  
IPA: [púːmpàɾiʦɛ]  
množina  

IMENOVALNIK: pȗmparice  
RODILNIK: pȗmparic  
DAJALNIK: pȗmparicam  

TOŽILNIK: pȗmparice  
MESTNIK: pri pȗmparicah  
ORODNIK: s pȗmparicami  

  
IZVOR  
prevzeto in prenarejeno iz nem. Pumphose ‛široke 
hlače s pregibi’, iz ↑pomp + Hose ‛hlače’  
  

rad simbol  

POMEN  
simbol za enoto radian  
▪ Okroglo palico smo zavrteli za 0,025 rad okoli vrtišča 
mehanizma in izmerili posledične mehanske 
napetosti.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑radian  
  

radián radiána in rádian rádiana samostalnik moškega spola  

[radiján] in [rádijan]  
POMEN  

iz matematike izpeljana merska enota za izražanje 
velikosti ravninskega kota, ki ustreza 
ravninskemu kotu z vrhom v središču krožnice, 
katerega kraka na krožnici določata krožni lok, 
enak dolžini polmera krožnice [rad]  
▪ 180 stopinj je enako π (3,14) radianom.  
▪ V matematiki se pogosto uporabljajo koti, izraženi v 
radianih, ker poenostavijo posamezne izračune in 
izpeljave.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[radiján]  
IPA: [ɾadiˈjaːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: radián  
RODILNIK: radiána  
DAJALNIK: radiánu  
TOŽILNIK: radián  
MESTNIK: pri radiánu  
ORODNIK: z radiánom  

dvojina  
IMENOVALNIK: radiána  
RODILNIK: radiánov  
DAJALNIK: radiánoma  
TOŽILNIK: radiána  
MESTNIK: pri radiánih  
ORODNIK: z radiánoma  

množina  
IMENOVALNIK: radiáni  
RODILNIK: radiánov  
DAJALNIK: radiánom  
TOŽILNIK: radiáne  
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MESTNIK: pri radiánih  
ORODNIK: z radiáni  

  
in [rádijan]  
IPA: in [ˈɾaːdijan]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: rádian  
RODILNIK: rádiana  
DAJALNIK: rádianu  
TOŽILNIK: rádian  
MESTNIK: pri rádianu  
ORODNIK: z rádianom  

dvojina  
IMENOVALNIK: rádiana  
RODILNIK: rádianov  
DAJALNIK: rádianoma  
TOŽILNIK: rádiana  
MESTNIK: pri rádianih  
ORODNIK: z rádianoma  

množina  
IMENOVALNIK: rádiani  
RODILNIK: rádianov  
DAJALNIK: rádianom  
TOŽILNIK: rádiane  
MESTNIK: pri rádianih  
ORODNIK: z rádiani  

  
TONEMSKO  

[radijȃn]  
IPA: [ɾadijáːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: radiȃn  
RODILNIK: radiȃna  
DAJALNIK: radiȃnu  
TOŽILNIK: radiȃn  
MESTNIK: pri radiȃnu  
ORODNIK: z radiȃnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: radiȃna  
RODILNIK: radiȃnov  
DAJALNIK: radiȃnoma  
TOŽILNIK: radiȃna  
MESTNIK: pri radiȃnih  
ORODNIK: z radiȃnoma  

množina  
IMENOVALNIK: radiȃni  
RODILNIK: radiȃnov  
DAJALNIK: radiȃnom  
TOŽILNIK: radiȃne  
MESTNIK: pri radiȃnih  
ORODNIK: z radiȃni  

  
in [rȃdijan]  
IPA: in [ɾáːdìjan]  

in  

ednina  
IMENOVALNIK: rȃdian  
RODILNIK: rȃdiana  
DAJALNIK: rȃdianu  
TOŽILNIK: rȃdian  
MESTNIK: pri rȃdianu  
ORODNIK: z rȃdianom  

dvojina  
IMENOVALNIK: rȃdiana  
RODILNIK: rȃdianov  
DAJALNIK: rȃdianoma  
TOŽILNIK: rȃdiana  
MESTNIK: pri rȃdianih  
ORODNIK: z rȃdianoma  

množina  
IMENOVALNIK: rȃdiani  
RODILNIK: rȃdianov  
DAJALNIK: rȃdianom  
TOŽILNIK: rȃdiane  
MESTNIK: pri rȃdianih  
ORODNIK: z rȃdiani  

  
IZVOR  
prevzeto iz angl. radian, glej ↑radij  
  

rastlinjákov rastlinjákova rastlinjákovo pridevnik  

[rastlinjáko  rastlinjákova rastlinjákovo]  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[rastlinjáko  rastlinjákova rastlinjákovo]  
IPA: [ɾastlinˈjaːkɔu ɾastlinˈjaːkɔʋa ɾastlinˈjaːkɔʋɔ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: rastlinjákov  
RODILNIK: rastlinjákovega  
DAJALNIK: rastlinjákovemu  
TOŽILNIK: rastlinjákov  

živo rastlinjákovega  
MESTNIK: pri rastlinjákovem  
ORODNIK: z rastlinjákovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: rastlinjákova  
RODILNIK: rastlinjákovih  
DAJALNIK: rastlinjákovima  
TOŽILNIK: rastlinjákova  
MESTNIK: pri rastlinjákovih  
ORODNIK: z rastlinjákovima  

množina  
IMENOVALNIK: rastlinjákovi  
RODILNIK: rastlinjákovih  
DAJALNIK: rastlinjákovim  
TOŽILNIK: rastlinjákove  
MESTNIK: pri rastlinjákovih  
ORODNIK: z rastlinjákovimi  
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ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: rastlinjákova  
RODILNIK: rastlinjákove  
DAJALNIK: rastlinjákovi  
TOŽILNIK: rastlinjákovo  
MESTNIK: pri rastlinjákovi  
ORODNIK: z rastlinjákovo  

dvojina  
IMENOVALNIK: rastlinjákovi  
RODILNIK: rastlinjákovih  
DAJALNIK: rastlinjákovima  
TOŽILNIK: rastlinjákovi  
MESTNIK: pri rastlinjákovih  
ORODNIK: z rastlinjákovima  

množina  
IMENOVALNIK: rastlinjákove  
RODILNIK: rastlinjákovih  
DAJALNIK: rastlinjákovim  
TOŽILNIK: rastlinjákove  
MESTNIK: pri rastlinjákovih  
ORODNIK: z rastlinjákovimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: rastlinjákovo  
RODILNIK: rastlinjákovega  
DAJALNIK: rastlinjákovemu  
TOŽILNIK: rastlinjákovo  
MESTNIK: pri rastlinjákovem  
ORODNIK: z rastlinjákovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: rastlinjákovi  
RODILNIK: rastlinjákovih  
DAJALNIK: rastlinjákovima  
TOŽILNIK: rastlinjákovi  
MESTNIK: pri rastlinjákovih  
ORODNIK: z rastlinjákovima  

množina  
IMENOVALNIK: rastlinjákova  
RODILNIK: rastlinjákovih  
DAJALNIK: rastlinjákovim  
TOŽILNIK: rastlinjákova  
MESTNIK: pri rastlinjákovih  
ORODNIK: z rastlinjákovimi  

  
TONEMSKO  

[rastlinjáko  rastlinjákova rastlinjákovo]  
IPA: [ɾastlinjàːk u ɾastlinjàːk ʋa ɾastlinjàːk ʋɔ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: rastlinjákov  
RODILNIK: rastlinjákovega  
DAJALNIK: rastlinjákovemu  
TOŽILNIK: rastlinjákov  

živo rastlinjákovega  

MESTNIK: pri rastlinjákovem  
ORODNIK: z rastlinjákovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: rastlinjákova  
RODILNIK: rastlinjákovih  
DAJALNIK: rastlinjákovima  
TOŽILNIK: rastlinjákova  
MESTNIK: pri rastlinjákovih  
ORODNIK: z rastlinjákovima  

množina  
IMENOVALNIK: rastlinjákovi  
RODILNIK: rastlinjákovih  
DAJALNIK: rastlinjákovim  
TOŽILNIK: rastlinjákove  
MESTNIK: pri rastlinjákovih  
ORODNIK: z rastlinjákovimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: rastlinjákova  
RODILNIK: rastlinjákove  
DAJALNIK: rastlinjákovi  
TOŽILNIK: rastlinjákovo  
MESTNIK: pri rastlinjákovi  
ORODNIK: z rastlinjákovo  

dvojina  
IMENOVALNIK: rastlinjákovi  
RODILNIK: rastlinjákovih  
DAJALNIK: rastlinjákovima  
TOŽILNIK: rastlinjákovi  
MESTNIK: pri rastlinjákovih  
ORODNIK: z rastlinjákovima  

množina  
IMENOVALNIK: rastlinjákove  
RODILNIK: rastlinjákovih  
DAJALNIK: rastlinjákovim  
TOŽILNIK: rastlinjákove  
MESTNIK: pri rastlinjákovih  
ORODNIK: z rastlinjákovimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: rastlinjákovo  
RODILNIK: rastlinjákovega  
DAJALNIK: rastlinjákovemu  
TOŽILNIK: rastlinjákovo  
MESTNIK: pri rastlinjákovem  
ORODNIK: z rastlinjákovim  

dvojina  
IMENOVALNIK: rastlinjákovi  
RODILNIK: rastlinjákovih  
DAJALNIK: rastlinjákovima  
TOŽILNIK: rastlinjákovi  
MESTNIK: pri rastlinjákovih  
ORODNIK: z rastlinjákovima  

množina  
IMENOVALNIK: rastlinjákova  
RODILNIK: rastlinjákovih  
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DAJALNIK: rastlinjákovim  
TOŽILNIK: rastlinjákova  
MESTNIK: pri rastlinjákovih  
ORODNIK: z rastlinjákovimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
rastlinjakov ščitkar  

iz agronomije, iz zoologije parazitska žuželka z belimi krili, 
prekritimi z voskastimi spiralami, ki sesa 
rastlinske sokove; primerjaj lat. Trialeurodes 
vaporariorum  
▪ Razvoj rastlinjakovega ščitkarja od jajčeca do 
odraslega osebka je odvisen od temperature.  
▪ Najbolj škodljive so ličinke rastlinjakovega ščitkarja, 
ki sesajo sok na spodnji strani listov.  
▪ Pojav virusnih bolezni preprečujemo z rednim 
pregledom in zatiranjem listnih uši in rastlinjakovega 
ščitkarja.  
  
IZVOR  
↑rastlinjak  
  

razoglàv razogláva razoglávo tudi razogláv 

razogláva razoglávo pridevnik  
[razoglà  razogláva razoglávo] tudi [razoglá  razogláva 

razoglávo]  
POMEN  

ki je brez pokrivala  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Ko je odšel do vrat, ga je prestregel razoglav 
moški.  

▪▪▪   
▪ Kravata mu je ohlapno visela okoli vratu in bil je 
razoglav.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[razoglà  razogláva razoglávo]  
IPA: [ɾazɔˈglau ɾazɔˈglaːʋa ɾazɔˈglaːʋɔ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: razoglàv  
določno razoglávi  

RODILNIK: razoglávega  
DAJALNIK: razoglávemu  
TOŽILNIK: razoglàv  

določno razoglávi  
živo razoglávega  

MESTNIK: pri razoglávem  
ORODNIK: z razoglávim  

dvojina  
IMENOVALNIK: razogláva  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávima  

TOŽILNIK: razogláva  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávima  

množina  
IMENOVALNIK: razoglávi  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávim  
TOŽILNIK: razogláve  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: razogláva  
RODILNIK: razogláve  
DAJALNIK: razoglávi  
TOŽILNIK: razoglávo  
MESTNIK: pri razoglávi  
ORODNIK: z razoglávo  

dvojina  
IMENOVALNIK: razoglávi  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávima  
TOŽILNIK: razoglávi  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávima  

množina  
IMENOVALNIK: razogláve  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávim  
TOŽILNIK: razogláve  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: razoglávo  
RODILNIK: razoglávega  
DAJALNIK: razoglávemu  
TOŽILNIK: razoglávo  
MESTNIK: pri razoglávem  
ORODNIK: z razoglávim  

dvojina  
IMENOVALNIK: razoglávi  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávima  
TOŽILNIK: razoglávi  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávima  

množina  
IMENOVALNIK: razogláva  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávim  
TOŽILNIK: razogláva  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávimi  

  
tudi [razoglá  razogláva razoglávo]  
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IPA: tudi [ɾazɔˈglaːu ɾazɔˈglaːʋa ɾazɔˈglaːʋɔ]  
tudi  

OSNOVNIK  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: razogláv  

določno razoglávi  
RODILNIK: razoglávega  
DAJALNIK: razoglávemu  
TOŽILNIK: razogláv  

določno razoglávi  
živo razoglávega  

MESTNIK: pri razoglávem  
ORODNIK: z razoglávim  

dvojina  
IMENOVALNIK: razogláva  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávima  
TOŽILNIK: razogláva  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávima  

množina  
IMENOVALNIK: razoglávi  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávim  
TOŽILNIK: razogláve  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: razogláva  
RODILNIK: razogláve  
DAJALNIK: razoglávi  
TOŽILNIK: razoglávo  
MESTNIK: pri razoglávi  
ORODNIK: z razoglávo  

dvojina  
IMENOVALNIK: razoglávi  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávima  
TOŽILNIK: razoglávi  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávima  

množina  
IMENOVALNIK: razogláve  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávim  
TOŽILNIK: razogláve  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: razoglávo  
RODILNIK: razoglávega  
DAJALNIK: razoglávemu  
TOŽILNIK: razoglávo  

MESTNIK: pri razoglávem  
ORODNIK: z razoglávim  

dvojina  
IMENOVALNIK: razoglávi  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávima  
TOŽILNIK: razoglávi  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávima  

množina  
IMENOVALNIK: razogláva  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávim  
TOŽILNIK: razogláva  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávimi  

  
TONEMSKO  

[razoglȁ  razogláva razoglávo]  
IPA: [ɾazɔgláu ɾazɔglàːʋá ɾazɔglàːʋ ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: razoglàv  
določno razoglávi  

RODILNIK: razoglávega  
DAJALNIK: razoglávemu  
TOŽILNIK: razoglàv  

določno razoglávi  
živo razoglávega  

MESTNIK: pri razoglávem  
ORODNIK: z razoglávim  

dvojina  
IMENOVALNIK: razogláva  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávima  
TOŽILNIK: razogláva  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávima  

množina  
IMENOVALNIK: razoglávi  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávim  
TOŽILNIK: razogláve  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: razogláva  
RODILNIK: razogláve  
DAJALNIK: razoglávi  
TOŽILNIK: razoglávo  
MESTNIK: pri razoglávi  
ORODNIK: z razoglávo  

dvojina  
IMENOVALNIK: razoglávi  
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RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávima  
TOŽILNIK: razoglávi  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávima  

množina  
IMENOVALNIK: razogláve  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávim  
TOŽILNIK: razogláve  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: razoglávo  
RODILNIK: razoglávega  
DAJALNIK: razoglávemu  
TOŽILNIK: razoglávo  
MESTNIK: pri razoglávem  
ORODNIK: z razoglávim  

dvojina  
IMENOVALNIK: razoglávi  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávima  
TOŽILNIK: razoglávi  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávima  

množina  
IMENOVALNIK: razogláva  
RODILNIK: razoglávih  
DAJALNIK: razoglávim  
TOŽILNIK: razogláva  
MESTNIK: pri razoglávih  
ORODNIK: z razoglávimi  

  
tudi [razoglȃ  razoglȃva razoglȃvo]  
IPA: tudi [ɾazɔgláːu ɾazɔgláːʋà ɾazɔgláːʋ ]  

tudi  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: razoglȃv  
določno razoglȃvi  

RODILNIK: razoglȃvega  
DAJALNIK: razoglȃvemu  
TOŽILNIK: razoglȃv  

določno razoglȃvi  
živo razoglȃvega  

MESTNIK: pri razoglȃvem  
ORODNIK: z razoglȃvim  

dvojina  
IMENOVALNIK: razoglȃva  
RODILNIK: razoglȃvih  
DAJALNIK: razoglȃvima  
TOŽILNIK: razoglȃva  
MESTNIK: pri razoglȃvih  

ORODNIK: z razoglȃvima  
množina  

IMENOVALNIK: razoglȃvi  
RODILNIK: razoglȃvih  
DAJALNIK: razoglȃvim  
TOŽILNIK: razoglȃve  
MESTNIK: pri razoglȃvih  
ORODNIK: z razoglȃvimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: razoglȃva  
RODILNIK: razoglȃve  
DAJALNIK: razoglȃvi  
TOŽILNIK: razoglȃvo  
MESTNIK: pri razoglȃvi  
ORODNIK: z razoglȃvo  

dvojina  
IMENOVALNIK: razoglȃvi  
RODILNIK: razoglȃvih  
DAJALNIK: razoglȃvima  
TOŽILNIK: razoglȃvi  
MESTNIK: pri razoglȃvih  
ORODNIK: z razoglȃvima  

množina  
IMENOVALNIK: razoglȃve  
RODILNIK: razoglȃvih  
DAJALNIK: razoglȃvim  
TOŽILNIK: razoglȃve  
MESTNIK: pri razoglȃvih  
ORODNIK: z razoglȃvimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: razoglȃvo  
RODILNIK: razoglȃvega  
DAJALNIK: razoglȃvemu  
TOŽILNIK: razoglȃvo  
MESTNIK: pri razoglȃvem  
ORODNIK: z razoglȃvim  

dvojina  
IMENOVALNIK: razoglȃvi  
RODILNIK: razoglȃvih  
DAJALNIK: razoglȃvima  
TOŽILNIK: razoglȃvi  
MESTNIK: pri razoglȃvih  
ORODNIK: z razoglȃvima  

množina  
IMENOVALNIK: razoglȃva  
RODILNIK: razoglȃvih  
DAJALNIK: razoglȃvim  
TOŽILNIK: razoglȃva  
MESTNIK: pri razoglȃvih  
ORODNIK: z razoglȃvimi  

  
IZVOR  
raz v pomenu ‛dol, z’ + ↑glava  
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reflúksni reflúksna reflúksno pridevnik  

[reflúksni]  
POMEN  

ki je v zvezi z refluksom 1.1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

refluksni ezofagitis | refluksna bolezen  
▪ Zdravila, ki jih uporabljamo pri zdravljenju 
refluksne bolezni, zmanjšajo izločanje želodčne 
kisline ali jo nevtralizirajo.  
▪ Pri več kot polovici ljudi, ki imajo refluksne 
simptome, z endoskopsko preiskavo ne dokažemo 

okvar sluznice požiralnika.  
▪ Najpogostejši zaplet hudega refluksnega 
ezofagitisa je krvavitev.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[reflúksni]  
IPA: [ɾɛˈfluːksni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: reflúksni  
RODILNIK: reflúksnega  
DAJALNIK: reflúksnemu  
TOŽILNIK: reflúksni  

živo reflúksnega  
MESTNIK: pri reflúksnem  
ORODNIK: z reflúksnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: reflúksna  
RODILNIK: reflúksnih  
DAJALNIK: reflúksnima  
TOŽILNIK: reflúksna  
MESTNIK: pri reflúksnih  
ORODNIK: z reflúksnima  

množina  
IMENOVALNIK: reflúksni  
RODILNIK: reflúksnih  
DAJALNIK: reflúksnim  
TOŽILNIK: reflúksne  
MESTNIK: pri reflúksnih  
ORODNIK: z reflúksnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: reflúksna  
RODILNIK: reflúksne  
DAJALNIK: reflúksni  
TOŽILNIK: reflúksno  
MESTNIK: pri reflúksni  
ORODNIK: z reflúksno  

dvojina  
IMENOVALNIK: reflúksni  
RODILNIK: reflúksnih  
DAJALNIK: reflúksnima  
TOŽILNIK: reflúksni  

MESTNIK: pri reflúksnih  
ORODNIK: z reflúksnima  

množina  
IMENOVALNIK: reflúksne  
RODILNIK: reflúksnih  
DAJALNIK: reflúksnim  
TOŽILNIK: reflúksne  
MESTNIK: pri reflúksnih  
ORODNIK: z reflúksnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: reflúksno  
RODILNIK: reflúksnega  
DAJALNIK: reflúksnemu  
TOŽILNIK: reflúksno  
MESTNIK: pri reflúksnem  
ORODNIK: z reflúksnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: reflúksni  
RODILNIK: reflúksnih  
DAJALNIK: reflúksnima  
TOŽILNIK: reflúksni  
MESTNIK: pri reflúksnih  
ORODNIK: z reflúksnima  

množina  
IMENOVALNIK: reflúksna  
RODILNIK: reflúksnih  
DAJALNIK: reflúksnim  
TOŽILNIK: reflúksna  
MESTNIK: pri reflúksnih  
ORODNIK: z reflúksnimi  

  
TONEMSKO  

[reflȗksni]  
IPA: [ɾɛflúːksnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: reflȗksni  
RODILNIK: reflȗksnega  
DAJALNIK: reflȗksnemu  
TOŽILNIK: reflȗksni  

živo reflȗksnega  
MESTNIK: pri reflȗksnem  
ORODNIK: z reflȗksnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: reflȗksna  
RODILNIK: reflȗksnih  
DAJALNIK: reflȗksnima  
TOŽILNIK: reflȗksna  
MESTNIK: pri reflȗksnih  
ORODNIK: z reflȗksnima  

množina  
IMENOVALNIK: reflȗksni  
RODILNIK: reflȗksnih  
DAJALNIK: reflȗksnim  
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TOŽILNIK: reflȗksne  
MESTNIK: pri reflȗksnih  
ORODNIK: z reflȗksnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: reflȗksna  
RODILNIK: reflȗksne  
DAJALNIK: reflȗksni  
TOŽILNIK: reflȗksno  
MESTNIK: pri reflȗksni  
ORODNIK: z reflȗksno  

dvojina  
IMENOVALNIK: reflȗksni  
RODILNIK: reflȗksnih  
DAJALNIK: reflȗksnima  
TOŽILNIK: reflȗksni  
MESTNIK: pri reflȗksnih  
ORODNIK: z reflȗksnima  

množina  
IMENOVALNIK: reflȗksne  
RODILNIK: reflȗksnih  
DAJALNIK: reflȗksnim  
TOŽILNIK: reflȗksne  
MESTNIK: pri reflȗksnih  
ORODNIK: z reflȗksnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: reflȗksno  
RODILNIK: reflȗksnega  
DAJALNIK: reflȗksnemu  
TOŽILNIK: reflȗksno  
MESTNIK: pri reflȗksnem  
ORODNIK: z reflȗksnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: reflȗksni  
RODILNIK: reflȗksnih  
DAJALNIK: reflȗksnima  
TOŽILNIK: reflȗksni  
MESTNIK: pri reflȗksnih  
ORODNIK: z reflȗksnima  

množina  
IMENOVALNIK: reflȗksna  
RODILNIK: reflȗksnih  
DAJALNIK: reflȗksnim  
TOŽILNIK: reflȗksna  
MESTNIK: pri reflȗksnih  
ORODNIK: z reflȗksnimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
gastroezofagealna refluksna bolezen  

iz medicine bolezensko stanje, ki ga povzroča 
prehajanje vsebine želodca nazaj v požiralnik, 
žrelo; SIN.: refluks, iz medicine gastroezofagealni refluks  

▪ Gastroezofagealna refluksna bolezen je zelo pogosta 
in kronična bolezen prebavil, ki zmanjšuje kakovost 
bolnikovega življenja.  
▪ Najučinkovitejša zdravila za zdravljenje 
gastroezofagealne refluksne bolezni so t. i. zaviralci 
protonske črpalke, ki zavirajo izločanje kisline v 
želodčni sluznici.  
  
IZVOR  
↑refluks  
  

repínec repínca samostalnik moškega spola  

[repínəc]  
POMEN  

1. iz botanike zdravilna rastlina z močnim dlakavim 
steblom, velikimi srčastimi listi in cvetovi v 
bodičastih ovojih ali del te rastline; primerjaj lat. 
Arctium lappa; SIN.: iz botanike navadni repinec  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

izvleček, olje repinca | korenina repinca  
▪ Izvleček repinca krepi lasišče in lase vse do konic, 
eterični olji sivke in rožmarina pa lasišče oskrbita s 
kisikom in hranljivimi snovmi.  
▪ Olupljene sveže korenine repinca lahko uporabimo 
pri pripravi različnih zelenjavnih juh.  

▪▪▪   
▪ Repinec najdemo ob plotovih, na poteh, grobljah, 
odlagališčih smeti, torej na pustih krajih.  

1.1. zdravilni pripravek iz te rastline  
▪ Repinec se uporablja za zdravljenje kožnih bolezni 
in infekcij.  
▪ Repinec pospešuje odvajanje strupenih snovi iz 

telesa, še posebno iz jeter.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[repínəc]  
IPA: [ɾɛˈpiːnəʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: repínec  
RODILNIK: repínca  
DAJALNIK: repíncu  
TOŽILNIK: repínec  
MESTNIK: pri repíncu  
ORODNIK: z repíncem  

dvojina  
IMENOVALNIK: repínca  
RODILNIK: repíncev  
DAJALNIK: repíncema  
TOŽILNIK: repínca  
MESTNIK: pri repíncih  
ORODNIK: z repíncema  

množina  
IMENOVALNIK: repínci  
RODILNIK: repíncev  
DAJALNIK: repíncem  
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TOŽILNIK: repínce  
MESTNIK: pri repíncih  
ORODNIK: z repínci  

  
TONEMSKO  

[repȋnəc]  
IPA: [ɾɛpíːn ʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: repȋnec  
RODILNIK: repȋnca  
DAJALNIK: repȋncu  
TOŽILNIK: repȋnec  
MESTNIK: pri repȋncu  
ORODNIK: z repȋncem  

dvojina  
IMENOVALNIK: repȋnca  
RODILNIK: repȋncev  
DAJALNIK: repȋncema  
TOŽILNIK: repȋnca  
MESTNIK: pri repȋncih  
ORODNIK: z repȋncema  

množina  
IMENOVALNIK: repȋnci  
RODILNIK: repȋncev  
DAJALNIK: repȋncem  
TOŽILNIK: repȋnce  
MESTNIK: pri repȋncih  
ORODNIK: z repȋnci  

  
STALNE ZVEZE  
  
navadni repinec  

iz botanike zdravilna rastlina z močnim dlakavim 
steblom, velikimi srčastimi listi in cvetovi v 
bodičastih ovojih ali del te rastline; primerjaj lat. 
Arctium lappa; SIN.: iz botanike repinec  
▪ Navadni repinec ima precej neprijeten vonj, ki pa s 
sušenjem izgine.  
▪ Korenina navadnega repinca, regratova korenina in 
cvetovi rdeče detelje izboljšajo delovanje jeter, ledvic 
in črevesja.  
  
IZVOR  
kot hrv. rȅpinac ‛bodič’, rèpūh, rèpūš ‛repinec, 
repuh, lapuh’, rus. repéj ‛repinec’, češ. řepík iz 
pslov. *rěpiti ‛zgrabiti, prijeti’, zaradi oprijemajočih 
se plodov  
  

retinól retinóla samostalnik moškega spola  

[retinól]  
POMEN  

iz biologije, iz farmacije vitamin A v obliki, ki se pojavlja v 
živilih živalskega izvora, zlasti v mleku, maslu, 
jajcih  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

vsebovati retinol  
▪ Obstaja vrsta različnih krem proti gubam, ki 
vsebujejo retinol, ki vzpodbuja delovanje 
fibroblastov.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
čisti retinol  
▪ Losjon vsebuje aktivno učinkovino čisti retinol in 

druge snovi, ki povrhnjico gladijo, krepijo in vlažijo.  
▪▪▪   
▪ Retinol obnavlja celice, pri tem pa okrepi tudi 
kolagenska in elastinska vlakna, izboljša čvrstost kože 
in omili gubice.  
▪ Ob pomoči retinola v očesu nastane rodopsin, ki 
omogoča, da zaznamo barve in svetlobo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[retinól]  
IPA: [ɾɛtiˈnoːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: retinól  
RODILNIK: retinóla  
DAJALNIK: retinólu  
TOŽILNIK: retinól  
MESTNIK: pri retinólu  
ORODNIK: z retinólom  

dvojina  
IMENOVALNIK: retinóla  
RODILNIK: retinólov  
DAJALNIK: retinóloma  
TOŽILNIK: retinóla  
MESTNIK: pri retinólih  
ORODNIK: z retinóloma  

množina  
IMENOVALNIK: retinóli  
RODILNIK: retinólov  
DAJALNIK: retinólom  
TOŽILNIK: retinóle  
MESTNIK: pri retinólih  
ORODNIK: z retinóli  

  
TONEMSKO  

[retin l]  
IPA: [ɾɛtinóːl]  
ednina  

IMENOVALNIK: retin l  
RODILNIK: retin la  
DAJALNIK: retin lu  
TOŽILNIK: retin l  
MESTNIK: pri retin lu  
ORODNIK: z retin lom  

dvojina  
IMENOVALNIK: retin la  
RODILNIK: retin lov  
DAJALNIK: retin loma  
TOŽILNIK: retin la  
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MESTNIK: pri retin lih  
ORODNIK: z retin loma  

množina  
IMENOVALNIK: retin li  
RODILNIK: retin lov  
DAJALNIK: retin lom  
TOŽILNIK: retin le  
MESTNIK: pri retin lih  
ORODNIK: z retin li  

  
IZVOR  
prevzeto iz angl. retinol, iz gr. rhētínē ‛smola’ + 
↑(alkoh)ol  
  

rístanc rístanca samostalnik moškega spola  

[rístanc]  
POMEN  

1. otroška igra, pri kateri se v igralna polja na 
tleh po določenem zaporedju meče kamenček in 
izmenično skače po eni ali obeh nogah  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

igrati ristanc  
▪ Če ste sami kdaj igrali ristanc, veste, da ima ta 
igra jasna pravila.  

▪▪▪   
▪ Ristanc, štiri v vrsto, zemljo krasti ipd. so dokaj 
mirne igre, a tudi za spretne in bistre.  

1.1. na tla narisano igralno polje za igranje te 
igre  
▪ Včasih otroci skačejo čez kolebnico ali po ristancu, 
ki je s kredo zarisan na tla.  
▪ Na tla narišemo ristanc, ki je sestavljen iz 

štirikotnikov in polkroga.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[rístanc]  
IPA: [ˈɾiːstanʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: rístanc  
RODILNIK: rístanca  
DAJALNIK: rístancu  
TOŽILNIK: rístanc  
MESTNIK: pri rístancu  
ORODNIK: z rístancem  

dvojina  
IMENOVALNIK: rístanca  
RODILNIK: rístancev  
DAJALNIK: rístancema  
TOŽILNIK: rístanca  
MESTNIK: pri rístancih  
ORODNIK: z rístancema  

množina  
IMENOVALNIK: rístanci  
RODILNIK: rístancev  

DAJALNIK: rístancem  
TOŽILNIK: rístance  
MESTNIK: pri rístancih  
ORODNIK: z rístanci  

  
TONEMSKO  

[rȋstanc]  
IPA: [ɾíːstànʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: rȋstanc  
RODILNIK: rȋstanca  
DAJALNIK: rȋstancu  
TOŽILNIK: rȋstanc  
MESTNIK: pri rȋstancu  
ORODNIK: z rȋstancem  

dvojina  
IMENOVALNIK: rȋstanca  
RODILNIK: rȋstancev  
DAJALNIK: rȋstancema  
TOŽILNIK: rȋstanca  
MESTNIK: pri rȋstancih  
ORODNIK: z rȋstancema  

množina  
IMENOVALNIK: rȋstanci  
RODILNIK: rȋstancev  
DAJALNIK: rȋstancem  
TOŽILNIK: rȋstance  
MESTNIK: pri rȋstancih  
ORODNIK: z rȋstanci  

  
IZVOR  
↑risati v pomenu ‛vleči črto’ + tanc, prevzeto iz 
nem. Tanz ‛ples’, prvotno ‛ples po zarisanih poljih’  
  

rmán rmána samostalnik moškega spola  

[ərmán]  
POMEN  

1. zdravilna rastlina z majhnimi cvetovi navadno 
bele ali rožnate barve v kobulastih socvetjih ali 
del te rastline; primerjaj lat. Achillea millefolium; SIN.: iz 

botanike navadni rman  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

cvetoč rman  
▪ Od junija do septembra zeliščarji nabirajo cvetoči 

rman.  
▪ Pri ljudeh z alergijo lahko svež rman pri dotiku 
povzroča travniški dermatitis z vnetnimi 

spremembami kože.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

cvet, zel rmana | žlica, žlička rmana  
▪ Cvetove rmana ali celo cvetočo rastlino nabiramo 
med cvetenjem in v suhem in sončnem vremenu, 
sušimo jo v senci in na prepihu.  
▪ Žličko zrezanega rmana prelijemo s skodelico vrele 

vode, počakamo 15 minut in precedimo.  
▪▪▪   
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▪ Pri nas skoraj ni travnika, na katerem ne bi rasel 
tudi rman, zdravilna rastlina, ki jo nabiramo od 
zgodnjega poletja do sredine jeseni.  

1.1. zdravilni pripravek iz te rastline  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

rman deluje KAKO, pomaga | rman spodbuja, 

zaustavlja KAJ   
▪ Rman je diuretik in pomaga pri presnovi 

maščob.  
▪ Rman deluje tudi uspavalno in pomirjevalno, tako 
da lahko z uživanjem njegovih pripravkov 

odpravimo istočasno več težav.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[ərmán]  
IPA: [əɾˈmaːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: rmán  
RODILNIK: rmána  
DAJALNIK: rmánu  
TOŽILNIK: rmán  
MESTNIK: pri rmánu  
ORODNIK: z rmánom  

dvojina  
IMENOVALNIK: rmána  
RODILNIK: rmánov  
DAJALNIK: rmánoma  
TOŽILNIK: rmána  
MESTNIK: pri rmánih  
ORODNIK: z rmánoma  

množina  
IMENOVALNIK: rmáni  
RODILNIK: rmánov  
DAJALNIK: rmánom  
TOŽILNIK: rmáne  
MESTNIK: pri rmánih  
ORODNIK: z rmáni  

  
TONEMSKO  

[ərmȃn]  
IPA: [əɾmáːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: rmȃn  
RODILNIK: rmȃna  
DAJALNIK: rmȃnu  
TOŽILNIK: rmȃn  
MESTNIK: pri rmȃnu  
ORODNIK: z rmȃnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: rmȃna  
RODILNIK: rmȃnov  
DAJALNIK: rmȃnoma  
TOŽILNIK: rmȃna  
MESTNIK: pri rmȃnih  
ORODNIK: z rmȃnoma  

množina  
IMENOVALNIK: rmȃni  
RODILNIK: rmȃnov  
DAJALNIK: rmȃnom  
TOŽILNIK: rmȃne  
MESTNIK: pri rmȃnih  
ORODNIK: z rmȃni  

  
STALNE ZVEZE  
  
navadni rman  

iz botanike zdravilna rastlina z majhnimi cvetovi 
navadno bele ali rožnate barve v kobulastih 
socvetjih ali del te rastline; primerjaj lat. Achillea 
millefolium; SIN.: rman  
▪ Podobno kot kamilica deluje tudi precej razširjeni 

navadni rman.  
▪ Bela socvetja navadnega rmana spominjajo na 
lunino obličje, steblo je trdno, čvrsto in neupogljivo, 
listi pa filigransko izrezljani.  
  
IZVOR  
kot nar. in star. hrv. rman, román, ràman, češ. 
rmen, rus. romáška ‛pasja kamilica’ po ne povsem 
jasni poti iz lat. (Chamomilla) romana ‛pasja 
kamilica’, dobesedno ‛rimska kamilica’  
  

S simbol  

POMEN  
simbol za enoto simens, siemens  
▪ Uradna recipročna vrednost ohma je siemens, S, in 
1 S = 1 Ω–1.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑siemens  
  

Sb simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element antimon  
▪ Antimon (Sb) se iz črevesja razmeroma težko vsrka, 
če pa od tam vendarle pride v krvni obtok, ga je tako 
rekoč nemogoče odstraniti iz telesa.  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Sb, simbola za element antimon, 
lat. stibium, prevzeto iz gr. stíbi  
  

semeníščnik semeníščnika samostalnik moškega spola  

[semeníščnik]  
POMEN  

moški, ki se pripravlja na poklic katoliškega 
duhovnika s študijem teologije in bivanjem, 
vzgojo v semenišču, redovni skupnosti; SIN.: 

bogoslovec  



371 

 

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
mlad semeniščnik  
▪ Posvečen bo v diakona. Gre za zadnje korake, ki 
jih mladi semeniščnik opravlja na poti do 
duhovništva.  
▪ Kot nekdanji semeniščnik sem študiral filozofijo in 
proučeval nemške filozofe.  

▪▪▪   
▪ Slavnosti se je udeležilo veliko duhovnikov, 
semeniščnikov, ministrantov in vernikov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[semeníščnik]  
IPA: [sɛmɛˈniːʃʧnik]  
ednina  

IMENOVALNIK: semeníščnik  
RODILNIK: semeníščnika  
DAJALNIK: semeníščniku  
TOŽILNIK: semeníščnika  
MESTNIK: pri semeníščniku  
ORODNIK: s semeníščnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: semeníščnika  
RODILNIK: semeníščnikov  
DAJALNIK: semeníščnikoma  
TOŽILNIK: semeníščnika  
MESTNIK: pri semeníščnikih  
ORODNIK: s semeníščnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: semeníščniki  
RODILNIK: semeníščnikov  
DAJALNIK: semeníščnikom  
TOŽILNIK: semeníščnike  
MESTNIK: pri semeníščnikih  
ORODNIK: s semeníščniki  

  
TONEMSKO  

[semenȋščnik]  
IPA: [sɛmɛníːʃʧnìk]  
ednina  

IMENOVALNIK: semenȋščnik  
RODILNIK: semenȋščnika  
DAJALNIK: semenȋščniku  
TOŽILNIK: semenȋščnika  
MESTNIK: pri semenȋščniku  
ORODNIK: s semenȋščnikom  

dvojina  
IMENOVALNIK: semenȋščnika  
RODILNIK: semenȋščnikov  
DAJALNIK: semenȋščnikoma  
TOŽILNIK: semenȋščnika  
MESTNIK: pri semenȋščnikih  
ORODNIK: s semenȋščnikoma  

množina  
IMENOVALNIK: semenȋščniki  

RODILNIK: semenȋščnikov  
DAJALNIK: semenȋščnikom  
TOŽILNIK: semenȋščnike  
MESTNIK: pri semenȋščnikih  
ORODNIK: s semenȋščniki  

  
IZVOR  
↑semenišče  
  

sfínga sfínge samostalnik ženskega spola  

[sfínga]  
POMEN  

1. mitološko bitje z levjim trupom in človeško 
glavo  
▪ Cesta je bila obdana s kipi značilnih egipčanskih 
sfing.  

1.1. kip tega bitja  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

sfinga straži, varuje KAJ  
▪ Sfinga naj bi varovala skrivnostne vhode v 
piramide.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
▪ Arheologi so med raziskovanjem aleje sfing v 
Luksorju odkopali ostanke cerkve iz 5. stoletja.  
▪ Starosti sfinge ni mogoče ugotoviti z 
radiokarbonsko metodo, ker je izklesana izključno 

iz naravnega kamna.  
⏵ priredna zveza  

sfinga in piramide  
▪ Trenutek, ko se prvič zagledaš v sfingo in 
piramide v ozadju, je res nekaj posebnega.  

▪▪▪   
▪ Hotel ima obliko egipčanske piramide z velikansko 

kamnito sfingo, ki varuje vhod.  

2. v grški mitologiji mitološko bitje z levjim trupom, 
človeško glavo in krili, ki zastavlja težko rešljive 
uganke in usmrti vsakogar, ki jih ne reši  
▪ Poznamo podobo bajeslovne pošasti sfinge, ki je 
čepela na griču pred Tebami in pahnila v prepad 
vsakogar, ki ni znal rešiti njene uganke.  

3. brezdlaka mačka z velikimi uhlji in kožnimi 
gubami  
▪ Sfinge so radovedne, razigrane in inteligentne živali, 
ki potrebujejo človeške dotike in božanje.  
▪ Prva sfinga se je kot plod genetske mutacije skotila 

leta 1966.  
▪ Sfinge so mačke, ki na mačjih razstavah zaradi 

svojega videza pritegnejo največ pozornosti.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[sfínga]  
IPA: [ˈsfiːŋga]  
ednina  

IMENOVALNIK: sfínga  
RODILNIK: sfínge  
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DAJALNIK: sfíngi  
TOŽILNIK: sfíngo  
MESTNIK: pri sfíngi  
ORODNIK: s sfíngo  

dvojina  
IMENOVALNIK: sfíngi  
RODILNIK: sfíng  
DAJALNIK: sfíngama  
TOŽILNIK: sfíngi  
MESTNIK: pri sfíngah  
ORODNIK: s sfíngama  

množina  
IMENOVALNIK: sfínge  
RODILNIK: sfíng  
DAJALNIK: sfíngam  
TOŽILNIK: sfínge  
MESTNIK: pri sfíngah  
ORODNIK: s sfíngami  

  
TONEMSKO  

[sfȋnga]  
IPA: [sfíːŋgà]  
ednina  

IMENOVALNIK: sfȋnga  
RODILNIK: sfȋnge  
DAJALNIK: sfȋngi  
TOŽILNIK: sfȋngo  
MESTNIK: pri sfȋngi  
ORODNIK: s sfȋngo  

dvojina  
IMENOVALNIK: sfȋngi  
RODILNIK: sfȋng  
DAJALNIK: sfȋngama  
TOŽILNIK: sfȋngi  
MESTNIK: pri sfȋngah  
ORODNIK: s sfȋngama  

množina  
IMENOVALNIK: sfȋnge  
RODILNIK: sfȋng  
DAJALNIK: sfȋngam  
TOŽILNIK: sfȋnge  
MESTNIK: pri sfȋngah  
ORODNIK: s sfȋngami  

  
IZVOR  
prevzeto (prek nem. Sphinx in lat. Sphinx) iz gr. 
Sphínks, iz sphíngō ‛zadrgnem, zavežem, ukleščim’  
  

siemens siemensa; in símens samostalnik moškega spola  

[símens]  
POMEN  

iz elektrotehnike, iz fizike izpeljana merska enota za 
izražanje električne prevodnosti, ki ustreza 
prevodnosti električnega prevodnika, skozi 

katerega pri priključitvi na električno napetost 
enega volta teče tok enega ampera [S]  
▪ Uradna recipročna vrednost ohma je siemens, S, in 
1 S = 1 Ω–1.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[símens]  
IPA: [ˈsiːmɛns]  
ednina  

IMENOVALNIK: siemens [símens]  
RODILNIK: siemensa [símensa]  
DAJALNIK: siemensu [símensu]  
TOŽILNIK: siemens [símens]  
MESTNIK: pri siemensu [pri símensu]  
ORODNIK: s siemensom [s símensom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: siemensa [símensa]  
RODILNIK: siemensov [símenso ]  
DAJALNIK: siemensoma [símensoma]  
TOŽILNIK: siemensa [símensa]  
MESTNIK: pri siemensih [pri símensih]  
ORODNIK: s siemensoma [s símensoma]  

množina  
IMENOVALNIK: siemensi [símensi]  
RODILNIK: siemensov [símenso ]  
DAJALNIK: siemensom [símensom]  
TOŽILNIK: siemense [símense]  
MESTNIK: pri siemensih [pri símensih]  
ORODNIK: s siemensi [s símensi]  

  
TONEMSKO  

[sȋmens]  
IPA: [síːm ns]  
ednina  

IMENOVALNIK: siemens [sȋmens]  
RODILNIK: siemensa [sȋmensa]  
DAJALNIK: siemensu [sȋmensu]  
TOŽILNIK: siemens [sȋmens]  
MESTNIK: pri siemensu [pri sȋmensu]  
ORODNIK: s siemensom [s sȋmensom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: siemensa [sȋmensa]  
RODILNIK: siemensov [sȋmenso ]  
DAJALNIK: siemensoma [sȋmensoma]  
TOŽILNIK: siemensa [sȋmensa]  
MESTNIK: pri siemensih [pri sȋmensih]  
ORODNIK: s siemensoma [s sȋmensoma]  

množina  
IMENOVALNIK: siemensi [sȋmensi]  
RODILNIK: siemensov [sȋmenso ]  
DAJALNIK: siemensom [sȋmensom]  
TOŽILNIK: siemense [sȋmense]  
MESTNIK: pri siemensih [pri sȋmensih]  
ORODNIK: s siemensi [s sȋmensi]  
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IZVOR  
prevzeto iz nem. Siemens, angl., frc. siemens, po 
nemškem izumitelju Ernstu Wernerju Siemensu 
(1816–1892)  
  

sievert sieverta; in sívert samostalnik moškega spola  

[sívert]  
POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje 
ekvivalentne doze ionizirajočega sevanja, ki ga 
absorbira biološko tkivo in ustreza enemu joulu 
absorbirane energije na kilogram snovi, 
pomnoženim z ustreznim utežnim faktorjem [Sv]  
▪ Smrtna doza, ki jo povzroči ionizirajoče sevanje, 
znaša od 4 do 6 sievertov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[sívert]  
IPA: [ˈsiːʋɛɾt]  
ednina  

IMENOVALNIK: sievert [sívert]  
RODILNIK: sieverta [síverta]  
DAJALNIK: sievertu [sívertu]  
TOŽILNIK: sievert [sívert]  
MESTNIK: pri sievertu [pri sívertu]  
ORODNIK: s sievertom [s sívertom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: sieverta [síverta]  
RODILNIK: sievertov [síverto ]  
DAJALNIK: sievertoma [sívertoma]  
TOŽILNIK: sieverta [síverta]  
MESTNIK: pri sievertih [pri sívertih]  
ORODNIK: s sievertoma [s sívertoma]  

množina  
IMENOVALNIK: sieverti [síverti]  
RODILNIK: sievertov [síverto ]  
DAJALNIK: sievertom [sívertom]  
TOŽILNIK: sieverte [síverte]  
MESTNIK: pri sievertih [pri sívertih]  
ORODNIK: s sieverti [s síverti]  

  
TONEMSKO  

[sȋvert]  
IPA: [síːʋ ɾt]  
ednina  

IMENOVALNIK: sievert [sȋvert]  
RODILNIK: sieverta [sȋverta]  
DAJALNIK: sievertu [sȋvertu]  
TOŽILNIK: sievert [sȋvert]  
MESTNIK: pri sievertu [pri sȋvertu]  
ORODNIK: s sievertom [s sȋvertom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: sieverta [sȋverta]  
RODILNIK: sievertov [sȋverto ]  

DAJALNIK: sievertoma [sȋvertoma]  
TOŽILNIK: sieverta [sȋverta]  
MESTNIK: pri sievertih [pri sȋvertih]  
ORODNIK: s sievertoma [s sȋvertoma]  

množina  
IMENOVALNIK: sieverti [sȋverti]  
RODILNIK: sievertov [sȋverto ]  
DAJALNIK: sievertom [sȋvertom]  
TOŽILNIK: sieverte [sȋverte]  
MESTNIK: pri sievertih [pri sȋvertih]  
ORODNIK: s sieverti [s sȋverti]  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Sievert, angl., frc. sievert, po 
švedskem fiziku Rolfu Maximilianu Sievertu (1896–
1966)  
  

símens símensa; in siemens samostalnik moškega spola  

[símens]  
POMEN  

iz elektrotehnike, iz fizike izpeljana merska enota za 
izražanje električne prevodnosti, ki ustreza 
prevodnosti električnega prevodnika, skozi 
katerega pri priključitvi na električno napetost 
enega volta teče tok enega ampera [S]  
▪ Obratna vrednost oma je simens, izpeljana enota SI 
za električno prevodnost.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[símens]  
IPA: [ˈsiːmɛns]  
ednina  

IMENOVALNIK: símens  
RODILNIK: símensa  
DAJALNIK: símensu  
TOŽILNIK: símens  
MESTNIK: pri símensu  
ORODNIK: s símensom  

dvojina  
IMENOVALNIK: símensa  
RODILNIK: símensov  
DAJALNIK: símensoma  
TOŽILNIK: símensa  
MESTNIK: pri símensih  
ORODNIK: s símensoma  

množina  
IMENOVALNIK: símensi  
RODILNIK: símensov  
DAJALNIK: símensom  
TOŽILNIK: símense  
MESTNIK: pri símensih  
ORODNIK: s símensi  

  
TONEMSKO  
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[sȋmens]  
IPA: [síːm ns]  
ednina  

IMENOVALNIK: sȋmens  
RODILNIK: sȋmensa  
DAJALNIK: sȋmensu  
TOŽILNIK: sȋmens  
MESTNIK: pri sȋmensu  
ORODNIK: s sȋmensom  

dvojina  
IMENOVALNIK: sȋmensa  
RODILNIK: sȋmensov  
DAJALNIK: sȋmensoma  
TOŽILNIK: sȋmensa  
MESTNIK: pri sȋmensih  
ORODNIK: s sȋmensoma  

množina  
IMENOVALNIK: sȋmensi  
RODILNIK: sȋmensov  
DAJALNIK: sȋmensom  
TOŽILNIK: sȋmense  
MESTNIK: pri sȋmensih  
ORODNIK: s sȋmensi  

  
IZVOR  
↑siemens  
  

sívert síverta; in sievert samostalnik moškega spola  

[sívert]  
POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje 
ekvivalentne doze ionizirajočega sevanja, ki ga 
absorbira biološko tkivo in ustreza enemu joulu 
absorbirane energije na kilogram snovi, 
pomnoženim z ustreznim utežnim faktorjem [Sv]  
▪ Glede na simptome sta dva od treh delavcev prejela 

odmerek 8 sivertov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[sívert]  
IPA: [ˈsiːʋɛɾt]  
ednina  

IMENOVALNIK: sívert  
RODILNIK: síverta  
DAJALNIK: sívertu  
TOŽILNIK: sívert  
MESTNIK: pri sívertu  
ORODNIK: s sívertom  

dvojina  
IMENOVALNIK: síverta  
RODILNIK: sívertov  
DAJALNIK: sívertoma  
TOŽILNIK: síverta  
MESTNIK: pri sívertih  

ORODNIK: s sívertoma  
množina  

IMENOVALNIK: síverti  
RODILNIK: sívertov  
DAJALNIK: sívertom  
TOŽILNIK: síverte  
MESTNIK: pri sívertih  
ORODNIK: s síverti  

  
TONEMSKO  

[sȋvert]  
IPA: [síːʋ ɾt]  
ednina  

IMENOVALNIK: sȋvert  
RODILNIK: sȋverta  
DAJALNIK: sȋvertu  
TOŽILNIK: sȋvert  
MESTNIK: pri sȋvertu  
ORODNIK: s sȋvertom  

dvojina  
IMENOVALNIK: sȋverta  
RODILNIK: sȋvertov  
DAJALNIK: sȋvertoma  
TOŽILNIK: sȋverta  
MESTNIK: pri sȋvertih  
ORODNIK: s sȋvertoma  

množina  
IMENOVALNIK: sȋverti  
RODILNIK: sȋvertov  
DAJALNIK: sȋvertom  
TOŽILNIK: sȋverte  
MESTNIK: pri sȋvertih  
ORODNIK: s sȋverti  

  
IZVOR  
↑sievert  
  

skorbút skorbúta samostalnik moškega spola  

[skorbút]  
POMEN  

iz medicine bolezen, ki jo povzroča pomanjkanje 
vitamina C in za katero so značilni krvavenje 
dlesni, slabokrvnost, zmanjšana odpornost proti 
okužbam  
⏵ glag. + za + sam. beseda v orodniku  

bolehati, oboleti, zboleti za skorbutom | umirati za 
skorbutom  
▪ Mornarji, ki so konec 18. stoletja pluli po svetovnih 
morjih, so zaradi pomanjkanja vitamina C zboleli za 
skorbutom in za njim tudi umirali.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
povzročati skorbut | preprečevati skorbut  
▪ Pomanjkanje vitamina C povzroča skorbut, ki se 
kaže kot utrujenost, razdražljivost, povečana 
potreba po spanju, bolečine v sklepih in udih, 

krvavitve na koži in sluznicah.  
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▪▪▪   
▪ Obolevanje za skorbutom je bilo pogostejše v časih 

vojn in lakote.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[skorbút]  
IPA: [skɔɾˈbuːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: skorbút  
RODILNIK: skorbúta  
DAJALNIK: skorbútu  
TOŽILNIK: skorbút  
MESTNIK: pri skorbútu  
ORODNIK: s skorbútom  

dvojina  
IMENOVALNIK: skorbúta  
RODILNIK: skorbútov  
DAJALNIK: skorbútoma  
TOŽILNIK: skorbúta  
MESTNIK: pri skorbútih  
ORODNIK: s skorbútoma  

množina  
IMENOVALNIK: skorbúti  
RODILNIK: skorbútov  
DAJALNIK: skorbútom  
TOŽILNIK: skorbúte  
MESTNIK: pri skorbútih  
ORODNIK: s skorbúti  

  
TONEMSKO  

[skorbȗt]  
IPA: [skɔɾbúːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: skorbȗt  
RODILNIK: skorbȗta  
DAJALNIK: skorbȗtu  
TOŽILNIK: skorbȗt  
MESTNIK: pri skorbȗtu  
ORODNIK: s skorbȗtom  

dvojina  
IMENOVALNIK: skorbȗta  
RODILNIK: skorbȗtov  
DAJALNIK: skorbȗtoma  
TOŽILNIK: skorbȗta  
MESTNIK: pri skorbȗtih  
ORODNIK: s skorbȗtoma  

množina  
IMENOVALNIK: skorbȗti  
RODILNIK: skorbȗtov  
DAJALNIK: skorbȗtom  
TOŽILNIK: skorbȗte  
MESTNIK: pri skorbȗtih  
ORODNIK: s skorbȗti  

  
IZVOR  

prevzeto (prek nem. Skorbut) iz srlat. scorbutus, 
nejasnega izvora  
  

smúkec smúkca samostalnik moškega spola  

[smúkəc]  
POMEN  

prah iz lojevca, ki povečuje drsnost  
⏵ glag. + z/s + sam. beseda v orodniku  

potresti s smukcem  
▪ Če se želimo zavarovati pred žulji, si stopalo 
natremo s smukcem oziroma s pudrom v prahu in 

nato obujemo nogavico.  
▪ Vozle v kožuhu odstranimo tako, da jih najprej 
potresemo s smukcem, nato pa jih počasi 

razpletemo s prsti.  
▪▪▪   
▪ Mat pudri vsebujejo smukec, ki vsrka odvečno 
maščobo kože in tako preprečuje njeno svetenje.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[smúkəc]  
IPA: [ˈsmuːkəʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: smúkec  
RODILNIK: smúkca  
DAJALNIK: smúkcu  
TOŽILNIK: smúkec  
MESTNIK: pri smúkcu  
ORODNIK: s smúkcem  

dvojina  
IMENOVALNIK: smúkca  
RODILNIK: smúkcev  
DAJALNIK: smúkcema  
TOŽILNIK: smúkca  
MESTNIK: pri smúkcih  
ORODNIK: s smúkcema  

množina  
IMENOVALNIK: smúkci  
RODILNIK: smúkcev  
DAJALNIK: smúkcem  
TOŽILNIK: smúkce  
MESTNIK: pri smúkcih  
ORODNIK: s smúkci  

  
TONEMSKO  

[smȗkəc]  
IPA: [smúːk ʦ]  
ednina  

IMENOVALNIK: smȗkec  
RODILNIK: smȗkca  
DAJALNIK: smȗkcu  
TOŽILNIK: smȗkec  
MESTNIK: pri smȗkcu  
ORODNIK: s smȗkcem  

dvojina  
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IMENOVALNIK: smȗkca  
RODILNIK: smȗkcev  
DAJALNIK: smȗkcema  
TOŽILNIK: smȗkca  
MESTNIK: pri smȗkcih  
ORODNIK: s smȗkcema  

množina  
IMENOVALNIK: smȗkci  
RODILNIK: smȗkcev  
DAJALNIK: smȗkcem  
TOŽILNIK: smȗkce  
MESTNIK: pri smȗkcih  
ORODNIK: s smȗkci  

  
IZVOR  
↑smukati  
  

Sn simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element kositer  
▪ LCD zasloni vsebujejo živo srebro (Hg), indij (In), 
kositer (Sn) in cink (Zn).  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Sn, simbola za element kositer, lat. 
stannum < stāgnum  
  

spálka spálke samostalnik ženskega spola  

[spálka]  
POMEN  

knjižno pogovorno spalna vreča  
⏵ glag. + v + sam. beseda v tožilniku  

▪ Zlezla sem v spalko in se še dodatno pokrila z 

vejami grma.  
▪▪▪   
▪ Spakirajta šotor, spalki, brisači, kopalke in kremo za 

sončenje ter zbežita stran od obveznosti.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[spálka]  
IPA: [ˈspaːlka]  
ednina  

IMENOVALNIK: spálka  
RODILNIK: spálke  
DAJALNIK: spálki  
TOŽILNIK: spálko  
MESTNIK: pri spálki  
ORODNIK: s spálko  

dvojina  
IMENOVALNIK: spálki  
RODILNIK: spálk  
DAJALNIK: spálkama  
TOŽILNIK: spálki  
MESTNIK: pri spálkah  

ORODNIK: s spálkama  
množina  

IMENOVALNIK: spálke  
RODILNIK: spálk  
DAJALNIK: spálkam  
TOŽILNIK: spálke  
MESTNIK: pri spálkah  
ORODNIK: s spálkami  

  
TONEMSKO  

[spȃlka]  
IPA: [spáːlkà]  
ednina  

IMENOVALNIK: spȃlka  
RODILNIK: spȃlke  
DAJALNIK: spȃlki  
TOŽILNIK: spȃlko  
MESTNIK: pri spȃlki  
ORODNIK: s spȃlko  

dvojina  
IMENOVALNIK: spȃlki  
RODILNIK: spȃlk  
DAJALNIK: spȃlkama  
TOŽILNIK: spȃlki  
MESTNIK: pri spȃlkah  
ORODNIK: s spȃlkama  

množina  
IMENOVALNIK: spȃlke  
RODILNIK: spȃlk  
DAJALNIK: spȃlkam  
TOŽILNIK: spȃlke  
MESTNIK: pri spȃlkah  
ORODNIK: s spȃlkami  

  
IZVOR  
poenobesedeno iz spalna vreča  
  

sr simbol  

POMEN  
simbol za enoto steradian  
▪ Prostorski kot izseva bliskavice je bil Ω = 0,2312 sr.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑steradian  
  

sredogórje sredogórja samostalnik srednjega spola  

[sredogórje]  
POMEN  

hribovito območje, ki sega do zgornje gozdne 
meje  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

alpsko sredogorje | gozdnato sredogorje  
▪ Izletnik tukaj doživi pravi zbir lepote alpskega 
sredogorja.  
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▪ Okoliško hribovje nudi izlete po gozdnatem 
sredogorju.  

⏵ sam. beseda + v + sam. beseda v tožilniku  
izlet, pohod v sredogorje  
▪ Zdaj je primeren čas za izlete v sredogorje, do 

višine 1500 metrov.  
⏵ priredna zveza  

sredogorje in visokogorje  
▪ Za pohod v sredogorje in visokogorje je izbira 

primerne obutve ključnega pomena.  
▪ Za aktivno preživljanje prostega časa v sredogorju 
in visokogorju se odloča veliko ljudi.  

▪▪▪   
▪ V sredogorju bo pihal zmeren severovzhodni, v 

visokogorju pa zmeren severozahodni veter.  
▪ Nekaj koč v sredogorju je že zaprlo svoja vrata in 
bodo odprte le ob vikendih.  
▪ Za večino zimskih pohodov v sredogorju in lažjem 
visokogorju lahko uporabljate običajne gojzarje, a jih 

predhodno dobro impregnirajte.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[sredogórje]  
IPA: [sɾɛdɔˈgoːɾjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: sredogórje  
RODILNIK: sredogórja  
DAJALNIK: sredogórju  
TOŽILNIK: sredogórje  
MESTNIK: pri sredogórju  
ORODNIK: s sredogórjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: sredogórji  
RODILNIK: sredogórij  
DAJALNIK: sredogórjema  
TOŽILNIK: sredogórji  
MESTNIK: pri sredogórjih  
ORODNIK: s sredogórjema  

množina  
IMENOVALNIK: sredogórja  
RODILNIK: sredogórij  
DAJALNIK: sredogórjem  
TOŽILNIK: sredogórja  
MESTNIK: pri sredogórjih  
ORODNIK: s sredogórji  

  
TONEMSKO  

[sredog rje]  
IPA: [sɾɛdɔgóːɾj ]  
ednina  

IMENOVALNIK: sredog rje  
RODILNIK: sredog rja  
DAJALNIK: sredog rju  
TOŽILNIK: sredog rje  
MESTNIK: pri sredog rju  

ORODNIK: s sredog rjem  
dvojina  

IMENOVALNIK: sredog rji  
RODILNIK: sredog rij  
DAJALNIK: sredog rjema  
TOŽILNIK: sredog rji  
MESTNIK: pri sredog rjih  
ORODNIK: s sredog rjema  

množina  
IMENOVALNIK: sredog rja  
RODILNIK: sredog rij  
DAJALNIK: sredog rjem  
TOŽILNIK: sredog rja  
MESTNIK: pri sredog rjih  
ORODNIK: s sredog rji  

  
IZVOR  
iz sred(nje velika) gora po zgledu ↑visokogorje  
  

stafilokók stafilokóka samostalnik moškega spola  

[stafilokók]  
POMEN  

iz medicine bakterija, ki se nahaja v sluznicah, na 
koži, v prebavilih in lahko povzroča manjša 
vnetja, redkeje pljučnico; primerjaj lat. Staphylococcus  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

stafilokok povzroča, povzroči KAJ  
▪ Stafilokok občasno povzroča okužbe, kot so 
mozolj, tur, šen in druga vnetja, redkeje pa povzroči 

pljučnico, vnetje možganske ovojnice.  
⏵ priredna zveza  

stafilokok in streptokok  
▪ Stafilokoke in streptokoke v hrano ob slabi higieni 
prinesejo okuženi ljudje.  

▪▪▪   
▪ Zdravniki ugotavljajo, da imajo že pri četrtini okužb 
s stafilokoki opraviti z debli, ki so odporna proti večini 
antibiotikov.  
▪ V njenem organizmu ni bilo več nevarnih 

stafilokokov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[stafilokók]  
IPA: [stafilɔˈkoːk]  
ednina  

IMENOVALNIK: stafilokók  
RODILNIK: stafilokóka  
DAJALNIK: stafilokóku  
TOŽILNIK: stafilokók  
MESTNIK: pri stafilokóku  
ORODNIK: s stafilokókom  

dvojina  
IMENOVALNIK: stafilokóka  
RODILNIK: stafilokókov  
DAJALNIK: stafilokókoma  
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TOŽILNIK: stafilokóka  
MESTNIK: pri stafilokókih  
ORODNIK: s stafilokókoma  

množina  
IMENOVALNIK: stafilokóki  
RODILNIK: stafilokókov  
DAJALNIK: stafilokókom  
TOŽILNIK: stafilokóke  
MESTNIK: pri stafilokókih  
ORODNIK: s stafilokóki  

  
TONEMSKO  

[stafilok k]  
IPA: [stafilɔkóːk]  
ednina  

IMENOVALNIK: stafilok k  
RODILNIK: stafilok ka  
DAJALNIK: stafilok ku  
TOŽILNIK: stafilok k  
MESTNIK: pri stafilok ku  
ORODNIK: s stafilok kom  

dvojina  
IMENOVALNIK: stafilok ka  
RODILNIK: stafilok kov  
DAJALNIK: stafilok koma  
TOŽILNIK: stafilok ka  
MESTNIK: pri stafilok kih  
ORODNIK: s stafilok koma  

množina  
IMENOVALNIK: stafilok ki  
RODILNIK: stafilok kov  
DAJALNIK: stafilok kom  
TOŽILNIK: stafilok ke  
MESTNIK: pri stafilok kih  
ORODNIK: s stafilok ki  

  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. staphylococcus, iz gr. staphylḗ 
‛grozd’ + coccus ‛kok, bakterija v obliki kroglice’, 
prevzeto iz gr. kókkos ‛jagoda’  
  

stafilokókni stafilokókna stafilokókno pridevnik  

[stafilokókni]  
POMEN  

1. ki je v zvezi s stafilokokom  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

stafilokokna bakterija  
▪ Bolni ali okuženi ljudje lahko zanesejo stafilokokne 

bakterije v hrano, ki jo pripravljajo.  

1.1. ki ga povzroča stafilokok  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

stafilokokna infekcija, okužba, zastrupitev  
▪ Pri stafilokoknih zastrupitvah lahko težave 
nastanejo že po eni do šestih urah.  
▪ Stafilokokne okužbe kože se prenašajo predvsem 
z neposrednim stikom, zato je strog nadzor 

pravilnega umivanja rok z dezinfekcijskim milom 
najpomembnejši ukrep preprečevanja bolezni.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[stafilokókni]  
IPA: [stafilɔˈkoːkni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: stafilokókni  
RODILNIK: stafilokóknega  
DAJALNIK: stafilokóknemu  
TOŽILNIK: stafilokókni  

živo stafilokóknega  
MESTNIK: pri stafilokóknem  
ORODNIK: s stafilokóknim  

dvojina  
IMENOVALNIK: stafilokókna  
RODILNIK: stafilokóknih  
DAJALNIK: stafilokóknima  
TOŽILNIK: stafilokókna  
MESTNIK: pri stafilokóknih  
ORODNIK: s stafilokóknima  

množina  
IMENOVALNIK: stafilokókni  
RODILNIK: stafilokóknih  
DAJALNIK: stafilokóknim  
TOŽILNIK: stafilokókne  
MESTNIK: pri stafilokóknih  
ORODNIK: s stafilokóknimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: stafilokókna  
RODILNIK: stafilokókne  
DAJALNIK: stafilokókni  
TOŽILNIK: stafilokókno  
MESTNIK: pri stafilokókni  
ORODNIK: s stafilokókno  

dvojina  
IMENOVALNIK: stafilokókni  
RODILNIK: stafilokóknih  
DAJALNIK: stafilokóknima  
TOŽILNIK: stafilokókni  
MESTNIK: pri stafilokóknih  
ORODNIK: s stafilokóknima  

množina  
IMENOVALNIK: stafilokókne  
RODILNIK: stafilokóknih  
DAJALNIK: stafilokóknim  
TOŽILNIK: stafilokókne  
MESTNIK: pri stafilokóknih  
ORODNIK: s stafilokóknimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: stafilokókno  
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RODILNIK: stafilokóknega  
DAJALNIK: stafilokóknemu  
TOŽILNIK: stafilokókno  
MESTNIK: pri stafilokóknem  
ORODNIK: s stafilokóknim  

dvojina  
IMENOVALNIK: stafilokókni  
RODILNIK: stafilokóknih  
DAJALNIK: stafilokóknima  
TOŽILNIK: stafilokókni  
MESTNIK: pri stafilokóknih  
ORODNIK: s stafilokóknima  

množina  
IMENOVALNIK: stafilokókna  
RODILNIK: stafilokóknih  
DAJALNIK: stafilokóknim  
TOŽILNIK: stafilokókna  
MESTNIK: pri stafilokóknih  
ORODNIK: s stafilokóknimi  

  
TONEMSKO  

[stafilok kni]  
IPA: [stafilɔkóːknì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: stafilok kni  
RODILNIK: stafilok knega  
DAJALNIK: stafilok knemu  
TOŽILNIK: stafilok kni  

živo stafilok knega  
MESTNIK: pri stafilok knem  
ORODNIK: s stafilok knim  

dvojina  
IMENOVALNIK: stafilok kna  
RODILNIK: stafilok knih  
DAJALNIK: stafilok knima  
TOŽILNIK: stafilok kna  
MESTNIK: pri stafilok knih  
ORODNIK: s stafilok knima  

množina  
IMENOVALNIK: stafilok kni  
RODILNIK: stafilok knih  
DAJALNIK: stafilok knim  
TOŽILNIK: stafilok kne  
MESTNIK: pri stafilok knih  
ORODNIK: s stafilok knimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: stafilok kna  
RODILNIK: stafilok kne  
DAJALNIK: stafilok kni  
TOŽILNIK: stafilok kno  
MESTNIK: pri stafilok kni  
ORODNIK: s stafilok kno  

dvojina  

IMENOVALNIK: stafilok kni  
RODILNIK: stafilok knih  
DAJALNIK: stafilok knima  
TOŽILNIK: stafilok kni  
MESTNIK: pri stafilok knih  
ORODNIK: s stafilok knima  

množina  
IMENOVALNIK: stafilok kne  
RODILNIK: stafilok knih  
DAJALNIK: stafilok knim  
TOŽILNIK: stafilok kne  
MESTNIK: pri stafilok knih  
ORODNIK: s stafilok knimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: stafilok kno  
RODILNIK: stafilok knega  
DAJALNIK: stafilok knemu  
TOŽILNIK: stafilok kno  
MESTNIK: pri stafilok knem  
ORODNIK: s stafilok knim  

dvojina  
IMENOVALNIK: stafilok kni  
RODILNIK: stafilok knih  
DAJALNIK: stafilok knima  
TOŽILNIK: stafilok kni  
MESTNIK: pri stafilok knih  
ORODNIK: s stafilok knima  

množina  
IMENOVALNIK: stafilok kna  
RODILNIK: stafilok knih  
DAJALNIK: stafilok knim  
TOŽILNIK: stafilok kna  
MESTNIK: pri stafilok knih  
ORODNIK: s stafilok knimi  

  
IZVOR  
↑stafilokok  
  

stalagmít stalagmíta samostalnik moškega spola  

[stalagmít]  
POMEN  

1. kapnik, ki raste s tal kraške jame navzgor  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

stalagmit raste  
▪ Na najnižji točki jame je jezerce, iz katerega 

rastejo številni stalagmiti in stebri.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Iz tal se dviga nekaj mogočnih stalagmitov.  
⏵ priredna zveza  

stalagmit in stalaktit  
▪ Voda in apnenec ustvarjata stalagmite in stalaktite 
različnih velikosti, barv in oblik, veličastne zastore in 

oboke, ki spominjajo na strope katedral.  

1.1. kar spominja na tak kapnik  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  
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▪ Dno jame je posejano s stoterimi ledenimi 
stalagmiti, ki vso zimo vztrajno in počasi rastejo od 
tal navzgor.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[stalagmít]  
IPA: [stalagˈmiːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: stalagmít  
RODILNIK: stalagmíta  
DAJALNIK: stalagmítu  
TOŽILNIK: stalagmít  
MESTNIK: pri stalagmítu  
ORODNIK: s stalagmítom  

dvojina  
IMENOVALNIK: stalagmíta  
RODILNIK: stalagmítov  
DAJALNIK: stalagmítoma  
TOŽILNIK: stalagmíta  
MESTNIK: pri stalagmítih  
ORODNIK: s stalagmítoma  

množina  
IMENOVALNIK: stalagmíti  
RODILNIK: stalagmítov  
DAJALNIK: stalagmítom  
TOŽILNIK: stalagmíte  
MESTNIK: pri stalagmítih  
ORODNIK: s stalagmíti  

  
TONEMSKO  

[stalagmȋt]  
IPA: [stalagmíːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: stalagmȋt  
RODILNIK: stalagmȋta  
DAJALNIK: stalagmȋtu  
TOŽILNIK: stalagmȋt  
MESTNIK: pri stalagmȋtu  
ORODNIK: s stalagmȋtom  

dvojina  
IMENOVALNIK: stalagmȋta  
RODILNIK: stalagmȋtov  
DAJALNIK: stalagmȋtoma  
TOŽILNIK: stalagmȋta  
MESTNIK: pri stalagmȋtih  
ORODNIK: s stalagmȋtoma  

množina  
IMENOVALNIK: stalagmȋti  
RODILNIK: stalagmȋtov  
DAJALNIK: stalagmȋtom  
TOŽILNIK: stalagmȋte  
MESTNIK: pri stalagmȋtih  
ORODNIK: s stalagmȋti  

  
IZVOR  

prevzeto iz novolat. stalagmites, iz gr. stalagmós 
‛kapljanje, kaplja’, iz stalássō ‛kapljam’  
  

stalaktít stalaktíta samostalnik moškega spola  

[stalaktít]  
POMEN  

1. kapnik, ki raste s stropa kraške jame navzdol  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

stalaktit visi  
▪ Z jamskega stropa visijo ledenim svečam podobni 

stalaktiti, na tleh pa so majhni, debelejši stalagmiti.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Na stotine majhnih stalaktitov visi s stropa in 
številni spominjajo na majhne piščali.  

⏵ priredna zveza  
stalaktit in stalagmit  
▪ Sčasoma se lahko stalaktit in stalagmit združita v 

kapniški steber.  

1.1. kar spominja na tak kapnik  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Loki in oboki v dvorani kraljev so okrašeni z 
umetelnimi stalaktiti.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[stalaktít]  
IPA: [stalakˈtiːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: stalaktít  
RODILNIK: stalaktíta  
DAJALNIK: stalaktítu  
TOŽILNIK: stalaktít  
MESTNIK: pri stalaktítu  
ORODNIK: s stalaktítom  

dvojina  
IMENOVALNIK: stalaktíta  
RODILNIK: stalaktítov  
DAJALNIK: stalaktítoma  
TOŽILNIK: stalaktíta  
MESTNIK: pri stalaktítih  
ORODNIK: s stalaktítoma  

množina  
IMENOVALNIK: stalaktíti  
RODILNIK: stalaktítov  
DAJALNIK: stalaktítom  
TOŽILNIK: stalaktíte  
MESTNIK: pri stalaktítih  
ORODNIK: s stalaktíti  

  
TONEMSKO  

[stalaktȋt]  
IPA: [stalaktíːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: stalaktȋt  
RODILNIK: stalaktȋta  
DAJALNIK: stalaktȋtu  
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TOŽILNIK: stalaktȋt  
MESTNIK: pri stalaktȋtu  
ORODNIK: s stalaktȋtom  

dvojina  
IMENOVALNIK: stalaktȋta  
RODILNIK: stalaktȋtov  
DAJALNIK: stalaktȋtoma  
TOŽILNIK: stalaktȋta  
MESTNIK: pri stalaktȋtih  
ORODNIK: s stalaktȋtoma  

množina  
IMENOVALNIK: stalaktȋti  
RODILNIK: stalaktȋtov  
DAJALNIK: stalaktȋtom  
TOŽILNIK: stalaktȋte  
MESTNIK: pri stalaktȋtih  
ORODNIK: s stalaktȋti  

  
IZVOR  
prevzeto iz novolat. stalactites, iz gr. stalaktós 
‛kapljajoč’, iz stalássō ‛kapljam’  
  

stêklopiháč stêklopiháča samostalnik moškega spola  

[stêklopiháč]  
POMEN  

knjižno pogovorno kdor se poklicno ukvarja z 
izdelovanjem steklenih izdelkov z vpihovanjem 
zraka v stekleno maso; SIN.: steklopihalec  
▪ Delo steklopihača dopolni brusilec stekla, ki stekleni 

izdelek oplemeniti.  
▪ Kapljo stekla na koncu pipe steklopihač najprej 
napihne na velikost in obliko sklede, mehur obreže na 
želeno velikost in mu z glajenjem da končno obliko.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[stêklopiháč]  
IPA: [ˈstɛːklɔpiˈxaːʧ]  
ednina  

IMENOVALNIK: stêklopiháč  
RODILNIK: stêklopiháča  
DAJALNIK: stêklopiháču  
TOŽILNIK: stêklopiháča  
MESTNIK: pri stêklopiháču  
ORODNIK: s stêklopiháčem  

dvojina  
IMENOVALNIK: stêklopiháča  
RODILNIK: stêklopiháčev  
DAJALNIK: stêklopiháčema  
TOŽILNIK: stêklopiháča  
MESTNIK: pri stêklopiháčih  
ORODNIK: s stêklopiháčema  

množina  
IMENOVALNIK: stêklopiháči  
RODILNIK: stêklopiháčev  
DAJALNIK: stêklopiháčem  

TOŽILNIK: stêklopiháče  
MESTNIK: pri stêklopiháčih  
ORODNIK: s stêklopiháči  

  
TONEMSKO  

[stéklopiháč]  
IPA: [st ːkl pixàːʧ]  
ednina  

IMENOVALNIK: stéklopiháč  
RODILNIK: stéklopiháča  
DAJALNIK: stéklopiháču  
TOŽILNIK: stéklopiháča  
MESTNIK: pri stéklopiháču  
ORODNIK: s stéklopiháčem  

dvojina  
IMENOVALNIK: stéklopiháča  
RODILNIK: stéklopiháčev tudi stéklopihȃčev  
DAJALNIK: stéklopiháčema  
TOŽILNIK: stéklopiháča  
MESTNIK: pri stéklopiháčih tudi pri stéklopihȃčih  
ORODNIK: s stéklopiháčema  

množina  
IMENOVALNIK: stéklopiháči  
RODILNIK: stéklopiháčev tudi stéklopihȃčev  
DAJALNIK: stéklopiháčem  
TOŽILNIK: stéklopiháče  
MESTNIK: pri stéklopiháčih tudi pri stéklopihȃčih  
ORODNIK: s stéklopiháči tudi s stéklopihȃči  

  
in [stȇklopiháč]  
IPA: in [st ːkl pixàːʧ]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: stȇklopiháč  
RODILNIK: stȇklopiháča  
DAJALNIK: stȇklopiháču  
TOŽILNIK: stȇklopiháča  
MESTNIK: pri stȇklopiháču  
ORODNIK: s stȇklopiháčem  

dvojina  
IMENOVALNIK: stȇklopiháča  
RODILNIK: stȇklopiháčev tudi stȇklopihȃčev  
DAJALNIK: stȇklopiháčema  
TOŽILNIK: stȇklopiháča  
MESTNIK: pri stȇklopiháčih tudi pri stȇklopihȃčih  
ORODNIK: s stȇklopiháčema  

množina  
IMENOVALNIK: stȇklopiháči  
RODILNIK: stȇklopiháčev tudi stȇklopihȃčev  
DAJALNIK: stȇklopiháčem  
TOŽILNIK: stȇklopiháče  
MESTNIK: pri stȇklopiháčih tudi pri stȇklopihȃčih  
ORODNIK: s stȇklopiháči tudi s stȇklopihȃči  

  
IZVOR  
iz steklo pihati  



382 

 

  

steradián steradiána in sterádian sterádiana 

samostalnik moškega spola  
[steradiján] in [sterádijan]  
POMEN  

iz matematike izpeljana merska enota za izražanje 
velikosti prostorskega kota, ki ustreza 
prostorskemu kotu z vrhom v središču krogle, 
katerega stožec krakov na robu krogle določa 
površino, enako kvadratu polmera krogle [sr]  
▪ Največja vrednost prostorskega kota, to je v primeru 

cele krogle, znaša 4π steradianov.  
▪ Svetilni kot svetilke je bil 24 stopinj oziroma 
0,142 steradianov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[steradiján]  
IPA: [stɛɾadiˈjaːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: steradián  
RODILNIK: steradiána  
DAJALNIK: steradiánu  
TOŽILNIK: steradián  
MESTNIK: pri steradiánu  
ORODNIK: s steradiánom  

dvojina  
IMENOVALNIK: steradiána  
RODILNIK: steradiánov  
DAJALNIK: steradiánoma  
TOŽILNIK: steradiána  
MESTNIK: pri steradiánih  
ORODNIK: s steradiánoma  

množina  
IMENOVALNIK: steradiáni  
RODILNIK: steradiánov  
DAJALNIK: steradiánom  
TOŽILNIK: steradiáne  
MESTNIK: pri steradiánih  
ORODNIK: s steradiáni  

  
in [sterádijan]  
IPA: in [stɛˈɾaːdijan]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: sterádian  
RODILNIK: sterádiana  
DAJALNIK: sterádianu  
TOŽILNIK: sterádian  
MESTNIK: pri sterádianu  
ORODNIK: s sterádianom  

dvojina  
IMENOVALNIK: sterádiana  
RODILNIK: sterádianov  
DAJALNIK: sterádianoma  

TOŽILNIK: sterádiana  
MESTNIK: pri sterádianih  
ORODNIK: s sterádianoma  

množina  
IMENOVALNIK: sterádiani  
RODILNIK: sterádianov  
DAJALNIK: sterádianom  
TOŽILNIK: sterádiane  
MESTNIK: pri sterádianih  
ORODNIK: s sterádiani  

  
TONEMSKO  

[steradijȃn]  
IPA: [stɛɾadijáːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: steradiȃn  
RODILNIK: steradiȃna  
DAJALNIK: steradiȃnu  
TOŽILNIK: steradiȃn  
MESTNIK: pri steradiȃnu  
ORODNIK: s steradiȃnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: steradiȃna  
RODILNIK: steradiȃnov  
DAJALNIK: steradiȃnoma  
TOŽILNIK: steradiȃna  
MESTNIK: pri steradiȃnih  
ORODNIK: s steradiȃnoma  

množina  
IMENOVALNIK: steradiȃni  
RODILNIK: steradiȃnov  
DAJALNIK: steradiȃnom  
TOŽILNIK: steradiȃne  
MESTNIK: pri steradiȃnih  
ORODNIK: s steradiȃni  

  
in [sterȃdijan]  
IPA: in [stɛɾáːdìjan]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: sterȃdian  
RODILNIK: sterȃdiana  
DAJALNIK: sterȃdianu  
TOŽILNIK: sterȃdian  
MESTNIK: pri sterȃdianu  
ORODNIK: s sterȃdianom  

dvojina  
IMENOVALNIK: sterȃdiana  
RODILNIK: sterȃdianov  
DAJALNIK: sterȃdianoma  
TOŽILNIK: sterȃdiana  
MESTNIK: pri sterȃdianih  
ORODNIK: s sterȃdianoma  

množina  
IMENOVALNIK: sterȃdiani  
RODILNIK: sterȃdianov  
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DAJALNIK: sterȃdianom  
TOŽILNIK: sterȃdiane  
MESTNIK: pri sterȃdianih  
ORODNIK: s sterȃdiani  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Steradiant, angl. steradian, frc. 
stéradian, iz gr. stereós ‛prostorski’ + ↑radian  
  

streptokók streptokóka samostalnik moškega spola  

[streptokók]  
POMEN  

iz medicine bakterija, ki se nahaja v sluznici dihal, v 
blatu sesalcev in ob zmanjšani telesni odpornosti 
povzroča vnetje žrela, prebavne motnje; primerjaj lat. 
Streptococcus  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

streptokok povzroča, povzroči KAJ  
▪ Bakterijsko angino povzroča streptokok, zato jo je 
treba zdraviti z antibiotiki.  

▪▪▪   
▪ Po okužbi s streptokokom in ozdravitvi ne pride do 
trajne imunosti, zato se lahko angina ali vročina še 

kdaj ponovita, če pride do ponovne okužbe.  
▪ Najnevarnejši streptokok za človeka je občutljiv na 

penicilin.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[streptokók]  
IPA: [stɾɛptɔˈkoːk]  
ednina  

IMENOVALNIK: streptokók  
RODILNIK: streptokóka  
DAJALNIK: streptokóku  
TOŽILNIK: streptokók  
MESTNIK: pri streptokóku  
ORODNIK: s streptokókom  

dvojina  
IMENOVALNIK: streptokóka  
RODILNIK: streptokókov  
DAJALNIK: streptokókoma  
TOŽILNIK: streptokóka  
MESTNIK: pri streptokókih  
ORODNIK: s streptokókoma  

množina  
IMENOVALNIK: streptokóki  
RODILNIK: streptokókov  
DAJALNIK: streptokókom  
TOŽILNIK: streptokóke  
MESTNIK: pri streptokókih  
ORODNIK: s streptokóki  

  
TONEMSKO  

[streptok k]  
IPA: [stɾɛptɔkóːk]  

ednina  
IMENOVALNIK: streptok k  
RODILNIK: streptok ka  
DAJALNIK: streptok ku  
TOŽILNIK: streptok k  
MESTNIK: pri streptok ku  
ORODNIK: s streptok kom  

dvojina  
IMENOVALNIK: streptok ka  
RODILNIK: streptok kov  
DAJALNIK: streptok koma  
TOŽILNIK: streptok ka  
MESTNIK: pri streptok kih  
ORODNIK: s streptok koma  

množina  
IMENOVALNIK: streptok ki  
RODILNIK: streptok kov  
DAJALNIK: streptok kom  
TOŽILNIK: streptok ke  
MESTNIK: pri streptok kih  
ORODNIK: s streptok ki  

  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. streptococcus, iz gr. streptós 
‛gibljiv, zavit’ + coccus ‛kok, bakterija v obliki 
kroglice’, prevzeto iz gr. kókkos ‛jagoda’  
  

streptokókni streptokókna streptokókno pridevnik  

[streptokókni]  
POMEN  

1. ki je v zvezi s streptokokom  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

streptokokna bakterija  
▪ Kadar se odpravimo po zdravniško pomoč zaradi 
vnetega grla, ki ga po navadi povzročijo 
streptokokne bakterije, nam zdravnik otipa 
bezgavke pod spodnjo čeljustjo.  

1.1. ki ga povzroča streptokok  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

streptokokna angina | streptokokna infekcija, 
okužba | streptokokno vnetje  
▪ Čeprav streptokokna angina sama po sebi ni 
nevarna bolezen, lahko povzroči zelo hude zaplete, 

če ni zdravljena.  
▪ Streptokokno okužbo žrela zdravimo z antibiotiki, 
da skrajšamo in ublažimo potek bolezni, obenem 

pa preprečujemo posledice.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[streptokókni]  
IPA: [stɾɛptɔˈkoːkni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: streptokókni  
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RODILNIK: streptokóknega  
DAJALNIK: streptokóknemu  
TOŽILNIK: streptokókni  

živo streptokóknega  
MESTNIK: pri streptokóknem  
ORODNIK: s streptokóknim  

dvojina  
IMENOVALNIK: streptokókna  
RODILNIK: streptokóknih  
DAJALNIK: streptokóknima  
TOŽILNIK: streptokókna  
MESTNIK: pri streptokóknih  
ORODNIK: s streptokóknima  

množina  
IMENOVALNIK: streptokókni  
RODILNIK: streptokóknih  
DAJALNIK: streptokóknim  
TOŽILNIK: streptokókne  
MESTNIK: pri streptokóknih  
ORODNIK: s streptokóknimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: streptokókna  
RODILNIK: streptokókne  
DAJALNIK: streptokókni  
TOŽILNIK: streptokókno  
MESTNIK: pri streptokókni  
ORODNIK: s streptokókno  

dvojina  
IMENOVALNIK: streptokókni  
RODILNIK: streptokóknih  
DAJALNIK: streptokóknima  
TOŽILNIK: streptokókni  
MESTNIK: pri streptokóknih  
ORODNIK: s streptokóknima  

množina  
IMENOVALNIK: streptokókne  
RODILNIK: streptokóknih  
DAJALNIK: streptokóknim  
TOŽILNIK: streptokókne  
MESTNIK: pri streptokóknih  
ORODNIK: s streptokóknimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: streptokókno  
RODILNIK: streptokóknega  
DAJALNIK: streptokóknemu  
TOŽILNIK: streptokókno  
MESTNIK: pri streptokóknem  
ORODNIK: s streptokóknim  

dvojina  
IMENOVALNIK: streptokókni  
RODILNIK: streptokóknih  
DAJALNIK: streptokóknima  
TOŽILNIK: streptokókni  
MESTNIK: pri streptokóknih  

ORODNIK: s streptokóknima  
množina  

IMENOVALNIK: streptokókna  
RODILNIK: streptokóknih  
DAJALNIK: streptokóknim  
TOŽILNIK: streptokókna  
MESTNIK: pri streptokóknih  
ORODNIK: s streptokóknimi  

  
TONEMSKO  

[streptok kni]  
IPA: [stɾɛptɔkóːknì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: streptok kni  
RODILNIK: streptok knega  
DAJALNIK: streptok knemu  
TOŽILNIK: streptok kni  

živo streptok knega  
MESTNIK: pri streptok knem  
ORODNIK: s streptok knim  

dvojina  
IMENOVALNIK: streptok kna  
RODILNIK: streptok knih  
DAJALNIK: streptok knima  
TOŽILNIK: streptok kna  
MESTNIK: pri streptok knih  
ORODNIK: s streptok knima  

množina  
IMENOVALNIK: streptok kni  
RODILNIK: streptok knih  
DAJALNIK: streptok knim  
TOŽILNIK: streptok kne  
MESTNIK: pri streptok knih  
ORODNIK: s streptok knimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: streptok kna  
RODILNIK: streptok kne  
DAJALNIK: streptok kni  
TOŽILNIK: streptok kno  
MESTNIK: pri streptok kni  
ORODNIK: s streptok kno  

dvojina  
IMENOVALNIK: streptok kni  
RODILNIK: streptok knih  
DAJALNIK: streptok knima  
TOŽILNIK: streptok kni  
MESTNIK: pri streptok knih  
ORODNIK: s streptok knima  

množina  
IMENOVALNIK: streptok kne  
RODILNIK: streptok knih  
DAJALNIK: streptok knim  
TOŽILNIK: streptok kne  
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MESTNIK: pri streptok knih  
ORODNIK: s streptok knimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: streptok kno  
RODILNIK: streptok knega  
DAJALNIK: streptok knemu  
TOŽILNIK: streptok kno  
MESTNIK: pri streptok knem  
ORODNIK: s streptok knim  

dvojina  
IMENOVALNIK: streptok kni  
RODILNIK: streptok knih  
DAJALNIK: streptok knima  
TOŽILNIK: streptok kni  
MESTNIK: pri streptok knih  
ORODNIK: s streptok knima  

množina  
IMENOVALNIK: streptok kna  
RODILNIK: streptok knih  
DAJALNIK: streptok knim  
TOŽILNIK: streptok kna  
MESTNIK: pri streptok knih  
ORODNIK: s streptok knimi  

  
IZVOR  
↑streptokok  
  

stríčev stríčeva stríčevo pridevnik  

[stríče  stríčeva stríčevo]  
POMEN  

1. ki je v zvezi s stricem 1., pripada stricu 1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

stričev dom | stričeva hiša | stričeva smrt  
▪ Zjutraj se je na križišču, nedaleč od stričeve hiše, 
ustavil avtobus.  
▪ Po stričevi smrti se je odpravil na romanje v Sveto 

deželo.  

1.1. ki je v sorodstvenem, družbenem razmerju 
s stricem 1.  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

stričeva družina, žena  
▪ Stričeva žena je bila poklicna glasbenica, drugače 
se v naši družini nihče ni ukvarjal z glasbo.  
▪ Zame, ki sem bil navezan na babico in dedka ter 
na stričevo družino, je bila selitev boleča.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[stríče  stríčeva stríčevo]  
IPA: [ˈstɾiːʧɛu ˈstɾiːʧɛʋa ˈstɾiːʧɛʋɔ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: stríčev  
RODILNIK: stríčevega  

DAJALNIK: stríčevemu  
TOŽILNIK: stríčev  

živo stríčevega  
MESTNIK: pri stríčevem  
ORODNIK: s stríčevim  

dvojina  
IMENOVALNIK: stríčeva  
RODILNIK: stríčevih  
DAJALNIK: stríčevima  
TOŽILNIK: stríčeva  
MESTNIK: pri stríčevih  
ORODNIK: s stríčevima  

množina  
IMENOVALNIK: stríčevi  
RODILNIK: stríčevih  
DAJALNIK: stríčevim  
TOŽILNIK: stríčeve  
MESTNIK: pri stríčevih  
ORODNIK: s stríčevimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: stríčeva  
RODILNIK: stríčeve  
DAJALNIK: stríčevi  
TOŽILNIK: stríčevo  
MESTNIK: pri stríčevi  
ORODNIK: s stríčevo  

dvojina  
IMENOVALNIK: stríčevi  
RODILNIK: stríčevih  
DAJALNIK: stríčevima  
TOŽILNIK: stríčevi  
MESTNIK: pri stríčevih  
ORODNIK: s stríčevima  

množina  
IMENOVALNIK: stríčeve  
RODILNIK: stríčevih  
DAJALNIK: stríčevim  
TOŽILNIK: stríčeve  
MESTNIK: pri stríčevih  
ORODNIK: s stríčevimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: stríčevo  
RODILNIK: stríčevega  
DAJALNIK: stríčevemu  
TOŽILNIK: stríčevo  
MESTNIK: pri stríčevem  
ORODNIK: s stríčevim  

dvojina  
IMENOVALNIK: stríčevi  
RODILNIK: stríčevih  
DAJALNIK: stríčevima  
TOŽILNIK: stríčevi  
MESTNIK: pri stríčevih  
ORODNIK: s stríčevima  
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množina  
IMENOVALNIK: stríčeva  
RODILNIK: stríčevih  
DAJALNIK: stríčevim  
TOŽILNIK: stríčeva  
MESTNIK: pri stríčevih  
ORODNIK: s stríčevimi  

  
TONEMSKO  

[stríče  stríčeva stríčevo]  
IPA: [stɾìːʧ u stɾìːʧ ʋa stɾìːʧ ʋɔ]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: stríčev  
RODILNIK: stríčevega  
DAJALNIK: stríčevemu  
TOŽILNIK: stríčev  

živo stríčevega  
MESTNIK: pri stríčevem  
ORODNIK: s stríčevim  

dvojina  
IMENOVALNIK: stríčeva  
RODILNIK: stríčevih  
DAJALNIK: stríčevima  
TOŽILNIK: stríčeva  
MESTNIK: pri stríčevih  
ORODNIK: s stríčevima  

množina  
IMENOVALNIK: stríčevi  
RODILNIK: stríčevih  
DAJALNIK: stríčevim  
TOŽILNIK: stríčeve  
MESTNIK: pri stríčevih  
ORODNIK: s stríčevimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: stríčeva  
RODILNIK: stríčeve  
DAJALNIK: stríčevi  
TOŽILNIK: stríčevo  
MESTNIK: pri stríčevi  
ORODNIK: s stríčevo  

dvojina  
IMENOVALNIK: stríčevi  
RODILNIK: stríčevih  
DAJALNIK: stríčevima  
TOŽILNIK: stríčevi  
MESTNIK: pri stríčevih  
ORODNIK: s stríčevima  

množina  
IMENOVALNIK: stríčeve  
RODILNIK: stríčevih  
DAJALNIK: stríčevim  
TOŽILNIK: stríčeve  
MESTNIK: pri stríčevih  

ORODNIK: s stríčevimi  
srednji spol  

ednina  
IMENOVALNIK: stríčevo  
RODILNIK: stríčevega  
DAJALNIK: stríčevemu  
TOŽILNIK: stríčevo  
MESTNIK: pri stríčevem  
ORODNIK: s stríčevim  

dvojina  
IMENOVALNIK: stríčevi  
RODILNIK: stríčevih  
DAJALNIK: stríčevima  
TOŽILNIK: stríčevi  
MESTNIK: pri stríčevih  
ORODNIK: s stríčevima  

množina  
IMENOVALNIK: stríčeva  
RODILNIK: stríčevih  
DAJALNIK: stríčevim  
TOŽILNIK: stríčeva  
MESTNIK: pri stríčevih  
ORODNIK: s stríčevimi  

  
IZVOR  
↑stric  
  

Sv simbol  

POMEN  
simbol za enoto sivert, sievert  
▪ Smrtni odmerek za človeka je okoli 5 Sv, če toliko 

sevanja prejme v kratkem času.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑sievert  
  

šardoné šardonêja; glej chardonnay samostalnik moškega 

spola  
[šardoné]  
POMEN  

1. vinska trta s kompaktnejšimi rumeno zelenimi 
grozdi, po izvoru iz Francije  
▪ S trgatvijo šardoneja in laškega rizlinga bodo še 
nekoliko počakali.  

1.1. belo vino s sadno aromo iz grozdja te trte  
▪ Jedli so tapenado na hrustljavem kruhu ter pili 
ohlajen šardone in točeno pivo.  
▪ Trenutek tišine zmoti natakar s kozarcema 
šardoneja.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[šardoné]  
IPA: [ʃaɾdɔˈneː]  
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ednina  
IMENOVALNIK: šardoné  
RODILNIK: šardonêja  
DAJALNIK: šardonêju  
TOŽILNIK: šardoné  
MESTNIK: pri šardonêju  
ORODNIK: s šardonêjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: šardonêja  
RODILNIK: šardonêjev  
DAJALNIK: šardonêjema  
TOŽILNIK: šardonêja  
MESTNIK: pri šardonêjih  
ORODNIK: s šardonêjema  

množina  
IMENOVALNIK: šardonêji  
RODILNIK: šardonêjev  
DAJALNIK: šardonêjem  
TOŽILNIK: šardonêje  
MESTNIK: pri šardonêjih  
ORODNIK: s šardonêji  

  
TONEMSKO  

[šardon ]  
IPA: [ʃaɾdɔnéː]  
ednina  

IMENOVALNIK: šardon   
RODILNIK: šardonȇja  
DAJALNIK: šardonȇju  
TOŽILNIK: šardon   
MESTNIK: pri šardonȇju  
ORODNIK: s šardonȇjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: šardonȇja  
RODILNIK: šardonȇjev  
DAJALNIK: šardonȇjema  
TOŽILNIK: šardonȇja  
MESTNIK: pri šardonȇjih  
ORODNIK: s šardonȇjema  

množina  
IMENOVALNIK: šardonȇji  
RODILNIK: šardonȇjev  
DAJALNIK: šardonȇjem  
TOŽILNIK: šardonȇje  
MESTNIK: pri šardonȇjih  
ORODNIK: s šardonȇji  

  
IZVOR  
↑chardonnay  
  

šíbrovka šíbrovke samostalnik ženskega spola  

[šíbro ka]  
POMEN  

1. puška, pri kateri se kot strelivo uporabljajo 

šibre; SIN.: šibrenica  

⏵ glag. + z/s + sam. beseda v orodniku  
streljati, ustreliti s šibrovko  
▪ Ko je iz koruze zletel fazan, je s šibrovko ustrelil 
proti njemu.  

▪▪▪   
▪ Zasegli so mu lovsko puško šibrovko neugotovljene 
znamke.  

1.1. taka puška kot športni rekvizit; SIN.: 

šibrenica  
▪ Na strelišču bo predstavitev finala za svetovni 

pokal v streljanju s puško šibrovko.  
▪ Streljanje s šibrovko na umetne golobe je kljub 
nekoliko slabšim vremenskim pogojem pritegnilo 
okoli 120 tekmovalcev in tekmovalk.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[šíbro ka]  
IPA: [ˈʃiːbɾɔuka]  
ednina  

IMENOVALNIK: šíbrovka  
RODILNIK: šíbrovke  
DAJALNIK: šíbrovki  
TOŽILNIK: šíbrovko  
MESTNIK: pri šíbrovki  
ORODNIK: s šíbrovko  

dvojina  
IMENOVALNIK: šíbrovki  
RODILNIK: šíbrovk  
DAJALNIK: šíbrovkama  
TOŽILNIK: šíbrovki  
MESTNIK: pri šíbrovkah  
ORODNIK: s šíbrovkama  

množina  
IMENOVALNIK: šíbrovke  
RODILNIK: šíbrovk  
DAJALNIK: šíbrovkam  
TOŽILNIK: šíbrovke  
MESTNIK: pri šíbrovkah  
ORODNIK: s šíbrovkami  

  
TONEMSKO  

[šíbro ka]  
IPA: [ʃìːbɾ uka]  
ednina  

IMENOVALNIK: šíbrovka  
RODILNIK: šíbrovke  
DAJALNIK: šíbrovki  
TOŽILNIK: šíbrovko  
MESTNIK: pri šíbrovki  
ORODNIK: s šȋbrovko  

dvojina  
IMENOVALNIK: šíbrovki  
RODILNIK: šȋbrovk  
DAJALNIK: šíbrovkama  
TOŽILNIK: šíbrovki  
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MESTNIK: pri šíbrovkah  
ORODNIK: s šíbrovkama  

množina  
IMENOVALNIK: šíbrovke  
RODILNIK: šȋbrovk  
DAJALNIK: šíbrovkam  
TOŽILNIK: šíbrovke  
MESTNIK: pri šíbrovkah  
ORODNIK: s šíbrovkami  

  
in [šȋbro ka]  
IPA: in [ʃíːbɾ uka]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: šȋbrovka  
RODILNIK: šȋbrovke  
DAJALNIK: šȋbrovki  
TOŽILNIK: šȋbrovko  
MESTNIK: pri šȋbrovki  
ORODNIK: s šȋbrovko  

dvojina  
IMENOVALNIK: šȋbrovki  
RODILNIK: šȋbrovk  
DAJALNIK: šȋbrovkama  
TOŽILNIK: šȋbrovki  
MESTNIK: pri šȋbrovkah  
ORODNIK: s šȋbrovkama  

množina  
IMENOVALNIK: šȋbrovke  
RODILNIK: šȋbrovk  
DAJALNIK: šȋbrovkam  
TOŽILNIK: šȋbrovke  
MESTNIK: pri šȋbrovkah  
ORODNIK: s šȋbrovkami  

  
IZVOR  
↑šibra  
  

štírivrstíčni štírivrstíčna štírivrstíčno pridevnik  

[štírivərstíčni]  
POMEN  

1. ki obsega štiri vrstice  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

štirivrstična kitica | štirivrstična pesem  
▪ Pesniška zbirka je sestavljena iz štirivrstičnih pesmi 
o ljubezni.  
▪ Sonet je sestavljen iz 14 enajstercev, povezanih v 
dve štirivrstični in dve trivrstični kitici.  

2. ki je velik za štiri vrstice  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

štirivrstični zaslon | štirivrstična tipkovnica  
▪ Novi telefon krasi večji, štirivrstični grafični zaslon, 
ki naredi delo s telefonom precej lažje in 
udobnejše.  

▪ Zaslon je razmeroma velik s štirivrstičnim 
prikazovalnikom, vendar z ne preveč kakovostno 
osvetlitvijo.  
▪ Fotokopiranje je zelo hitro, saj so uporabljene 
tehnologije, kot so štirivrstična tipala CCD in štirje 

laserji, ki sliko hkrati zapisujejo na valj.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[štírivərstíčni]  
IPA: [ˈʃtiːɾiʋəɾsˈtiːʧni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: štírivrstíčni  
RODILNIK: štírivrstíčnega  
DAJALNIK: štírivrstíčnemu  
TOŽILNIK: štírivrstíčni  

živo štírivrstíčnega  
MESTNIK: pri štírivrstíčnem  
ORODNIK: s štírivrstíčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: štírivrstíčna  
RODILNIK: štírivrstíčnih  
DAJALNIK: štírivrstíčnima  
TOŽILNIK: štírivrstíčna  
MESTNIK: pri štírivrstíčnih  
ORODNIK: s štírivrstíčnima  

množina  
IMENOVALNIK: štírivrstíčni  
RODILNIK: štírivrstíčnih  
DAJALNIK: štírivrstíčnim  
TOŽILNIK: štírivrstíčne  
MESTNIK: pri štírivrstíčnih  
ORODNIK: s štírivrstíčnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: štírivrstíčna  
RODILNIK: štírivrstíčne  
DAJALNIK: štírivrstíčni  
TOŽILNIK: štírivrstíčno  
MESTNIK: pri štírivrstíčni  
ORODNIK: s štírivrstíčno  

dvojina  
IMENOVALNIK: štírivrstíčni  
RODILNIK: štírivrstíčnih  
DAJALNIK: štírivrstíčnima  
TOŽILNIK: štírivrstíčni  
MESTNIK: pri štírivrstíčnih  
ORODNIK: s štírivrstíčnima  

množina  
IMENOVALNIK: štírivrstíčne  
RODILNIK: štírivrstíčnih  
DAJALNIK: štírivrstíčnim  
TOŽILNIK: štírivrstíčne  
MESTNIK: pri štírivrstíčnih  
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ORODNIK: s štírivrstíčnimi  
srednji spol  

ednina  
IMENOVALNIK: štírivrstíčno  
RODILNIK: štírivrstíčnega  
DAJALNIK: štírivrstíčnemu  
TOŽILNIK: štírivrstíčno  
MESTNIK: pri štírivrstíčnem  
ORODNIK: s štírivrstíčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: štírivrstíčni  
RODILNIK: štírivrstíčnih  
DAJALNIK: štírivrstíčnima  
TOŽILNIK: štírivrstíčni  
MESTNIK: pri štírivrstíčnih  
ORODNIK: s štírivrstíčnima  

množina  
IMENOVALNIK: štírivrstíčna  
RODILNIK: štírivrstíčnih  
DAJALNIK: štírivrstíčnim  
TOŽILNIK: štírivrstíčna  
MESTNIK: pri štírivrstíčnih  
ORODNIK: s štírivrstíčnimi  

  
TONEMSKO  

[štírivrstȋčni]  
IPA: [ʃtìːɾíʋəɾstíːʧnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: štírivrstȋčni  
RODILNIK: štírivrstȋčnega  
DAJALNIK: štírivrstȋčnemu  
TOŽILNIK: štírivrstȋčni  

živo štírivrstȋčnega  
MESTNIK: pri štírivrstȋčnem  
ORODNIK: s štírivrstȋčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: štírivrstȋčna  
RODILNIK: štírivrstȋčnih  
DAJALNIK: štírivrstȋčnima  
TOŽILNIK: štírivrstȋčna  
MESTNIK: pri štírivrstȋčnih  
ORODNIK: s štírivrstȋčnima  

množina  
IMENOVALNIK: štírivrstȋčni  
RODILNIK: štírivrstȋčnih  
DAJALNIK: štírivrstȋčnim  
TOŽILNIK: štírivrstȋčne  
MESTNIK: pri štírivrstȋčnih  
ORODNIK: s štírivrstȋčnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: štírivrstȋčna  
RODILNIK: štírivrstȋčne  
DAJALNIK: štírivrstȋčni  

TOŽILNIK: štírivrstȋčno  
MESTNIK: pri štírivrstȋčni  
ORODNIK: s štírivrstȋčno  

dvojina  
IMENOVALNIK: štírivrstȋčni  
RODILNIK: štírivrstȋčnih  
DAJALNIK: štírivrstȋčnima  
TOŽILNIK: štírivrstȋčni  
MESTNIK: pri štírivrstȋčnih  
ORODNIK: s štírivrstȋčnima  

množina  
IMENOVALNIK: štírivrstȋčne  
RODILNIK: štírivrstȋčnih  
DAJALNIK: štírivrstȋčnim  
TOŽILNIK: štírivrstȋčne  
MESTNIK: pri štírivrstȋčnih  
ORODNIK: s štírivrstȋčnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: štírivrstȋčno  
RODILNIK: štírivrstȋčnega  
DAJALNIK: štírivrstȋčnemu  
TOŽILNIK: štírivrstȋčno  
MESTNIK: pri štírivrstȋčnem  
ORODNIK: s štírivrstȋčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: štírivrstȋčni  
RODILNIK: štírivrstȋčnih  
DAJALNIK: štírivrstȋčnima  
TOŽILNIK: štírivrstȋčni  
MESTNIK: pri štírivrstȋčnih  
ORODNIK: s štírivrstȋčnima  

množina  
IMENOVALNIK: štírivrstȋčna  
RODILNIK: štírivrstȋčnih  
DAJALNIK: štírivrstȋčnim  
TOŽILNIK: štírivrstȋčna  
MESTNIK: pri štírivrstȋčnih  
ORODNIK: s štírivrstȋčnimi  

  
in [štȋrivərstȋčni]  
IPA: in [ʃtíːɾìʋəɾstíːʧnì]  

in  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: štȋrivrstȋčni  
RODILNIK: štȋrivrstȋčnega  
DAJALNIK: štȋrivrstȋčnemu  
TOŽILNIK: štȋrivrstȋčni  

živo štȋrivrstȋčnega  
MESTNIK: pri štȋrivrstȋčnem  
ORODNIK: s štȋrivrstȋčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: štȋrivrstȋčna  
RODILNIK: štȋrivrstȋčnih  
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DAJALNIK: štȋrivrstȋčnima  
TOŽILNIK: štȋrivrstȋčna  
MESTNIK: pri štȋrivrstȋčnih  
ORODNIK: s štȋrivrstȋčnima  

množina  
IMENOVALNIK: štȋrivrstȋčni  
RODILNIK: štȋrivrstȋčnih  
DAJALNIK: štȋrivrstȋčnim  
TOŽILNIK: štȋrivrstȋčne  
MESTNIK: pri štȋrivrstȋčnih  
ORODNIK: s štȋrivrstȋčnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: štȋrivrstȋčna  
RODILNIK: štȋrivrstȋčne  
DAJALNIK: štȋrivrstȋčni  
TOŽILNIK: štȋrivrstȋčno  
MESTNIK: pri štȋrivrstȋčni  
ORODNIK: s štȋrivrstȋčno  

dvojina  
IMENOVALNIK: štȋrivrstȋčni  
RODILNIK: štȋrivrstȋčnih  
DAJALNIK: štȋrivrstȋčnima  
TOŽILNIK: štȋrivrstȋčni  
MESTNIK: pri štȋrivrstȋčnih  
ORODNIK: s štȋrivrstȋčnima  

množina  
IMENOVALNIK: štȋrivrstȋčne  
RODILNIK: štȋrivrstȋčnih  
DAJALNIK: štȋrivrstȋčnim  
TOŽILNIK: štȋrivrstȋčne  
MESTNIK: pri štȋrivrstȋčnih  
ORODNIK: s štȋrivrstȋčnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: štȋrivrstȋčno  
RODILNIK: štȋrivrstȋčnega  
DAJALNIK: štȋrivrstȋčnemu  
TOŽILNIK: štȋrivrstȋčno  
MESTNIK: pri štȋrivrstȋčnem  
ORODNIK: s štȋrivrstȋčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: štȋrivrstȋčni  
RODILNIK: štȋrivrstȋčnih  
DAJALNIK: štȋrivrstȋčnima  
TOŽILNIK: štȋrivrstȋčni  
MESTNIK: pri štȋrivrstȋčnih  
ORODNIK: s štȋrivrstȋčnima  

množina  
IMENOVALNIK: štȋrivrstȋčna  
RODILNIK: štȋrivrstȋčnih  
DAJALNIK: štȋrivrstȋčnim  
TOŽILNIK: štȋrivrstȋčna  
MESTNIK: pri štȋrivrstȋčnih  
ORODNIK: s štȋrivrstȋčnimi  

  

IZVOR  
iz štiri vrstice  
  

štírivrstíčnica štírivrstíčnice samostalnik ženskega spola  

[štírivərstíčnica]  
POMEN  

1. pesem, ki obsega štiri vrstice  
▪ V štirivrstičnicah znamenitega perzijskega pesnika se 
pokaže človeško življenje kot bežno in minljivo.  

2. kitica, ki obsega štiri vrstice; SIN.: iz literature 
kvartina  
▪ Za alpsko poskočnico je značilna štirivrstičnica s 
prestopno rimo in amfibraško stopico.  
▪ Prva kitica vsakega dela pesmi je po obliki 
štirivrstičnica in hkrati ponavljajoči se pripev.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[štírivərstíčnica]  
IPA: [ˈʃtiːɾiʋəɾsˈtiːʧniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: štírivrstíčnica  
RODILNIK: štírivrstíčnice  
DAJALNIK: štírivrstíčnici  
TOŽILNIK: štírivrstíčnico  
MESTNIK: pri štírivrstíčnici  
ORODNIK: s štírivrstíčnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: štírivrstíčnici  
RODILNIK: štírivrstíčnic  
DAJALNIK: štírivrstíčnicama  
TOŽILNIK: štírivrstíčnici  
MESTNIK: pri štírivrstíčnicah  
ORODNIK: s štírivrstíčnicama  

množina  
IMENOVALNIK: štírivrstíčnice  
RODILNIK: štírivrstíčnic  
DAJALNIK: štírivrstíčnicam  
TOŽILNIK: štírivrstíčnice  
MESTNIK: pri štírivrstíčnicah  
ORODNIK: s štírivrstíčnicami  

  
TONEMSKO  

[štírivrstȋčnica]  
IPA: [ʃtìːɾíʋəɾstíːʧnìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: štírivrstȋčnica  
RODILNIK: štírivrstȋčnice  
DAJALNIK: štírivrstȋčnici  
TOŽILNIK: štírivrstȋčnico  
MESTNIK: pri štírivrstȋčnici  
ORODNIK: s štírivrstȋčnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: štírivrstȋčnici  
RODILNIK: štírivrstȋčnic  
DAJALNIK: štírivrstȋčnicama  
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TOŽILNIK: štírivrstȋčnici  
MESTNIK: pri štírivrstȋčnicah  
ORODNIK: s štírivrstȋčnicama  

množina  
IMENOVALNIK: štírivrstȋčnice  
RODILNIK: štírivrstȋčnic  
DAJALNIK: štírivrstȋčnicam  
TOŽILNIK: štírivrstȋčnice  
MESTNIK: pri štírivrstȋčnicah  
ORODNIK: s štírivrstȋčnicami  

  
in [štȋrivrstȋčnica]  
IPA: in [ʃtíːɾìʋəɾstíːʧnìʦa]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: štȋrivrstȋčnica  
RODILNIK: štȋrivrstȋčnice  
DAJALNIK: štȋrivrstȋčnici  
TOŽILNIK: štȋrivrstȋčnico  
MESTNIK: pri štȋrivrstȋčnici  
ORODNIK: s štȋrivrstȋčnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: štȋrivrstȋčnici  
RODILNIK: štȋrivrstȋčnic  
DAJALNIK: štȋrivrstȋčnicama  
TOŽILNIK: štȋrivrstȋčnici  
MESTNIK: pri štȋrivrstȋčnicah  
ORODNIK: s štȋrivrstȋčnicama  

množina  
IMENOVALNIK: štȋrivrstȋčnice  
RODILNIK: štȋrivrstȋčnic  
DAJALNIK: štȋrivrstȋčnicam  
TOŽILNIK: štȋrivrstȋčnice  
MESTNIK: pri štȋrivrstȋčnicah  
ORODNIK: s štȋrivrstȋčnicami  

  
IZVOR  
↑štirivrstični  
  

T simbol  

POMEN  
simbol za enoto tesla  
▪ Pri postopkih magnetne resonance se gostota 
magnetnega pretoka navadno giblje nekje od 0,15 do 
3 T.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑tesla  
  

Te simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element telur  

▪ Stehtamo elementarni telur (Te) in ga vsujemo v 
čašo, v kateri je že srebrov acetat oziroma srebrov 
nitrat in topilo.  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Te, simbola za element ↑telur  
  

telúr telúrja samostalnik moškega spola  

[telúr]  
POMEN  

v naravi redko prisoten krhek element srebrno 
bele barve in kovinskega sijaja, kemijski element 
[Te]  
▪ Inženirji so razvili nove kompozitne plasti iz 
kovinskih materialov, kot so bizmut, germanij in 
telur.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[telúr]  
IPA: [tɛˈluːɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: telúr  
RODILNIK: telúrja  
DAJALNIK: telúrju  
TOŽILNIK: telúr  
MESTNIK: pri telúrju  
ORODNIK: s telúrjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: telúrja  
RODILNIK: telúrjev  
DAJALNIK: telúrjema  
TOŽILNIK: telúrja  
MESTNIK: pri telúrjih  
ORODNIK: s telúrjema  

množina  
IMENOVALNIK: telúrji  
RODILNIK: telúrjev  
DAJALNIK: telúrjem  
TOŽILNIK: telúrje  
MESTNIK: pri telúrjih  
ORODNIK: s telúrji  

  
TONEMSKO  

[telúr]  
IPA: [tɛlùːɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: telúr  
RODILNIK: telúrja  
DAJALNIK: telúrju  
TOŽILNIK: telúr  
MESTNIK: pri telúrju  
ORODNIK: s telúrjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: telúrja  
RODILNIK: telúrjev tudi telȗrjev  
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DAJALNIK: telúrjema  
TOŽILNIK: telúrja  
MESTNIK: pri telúrjih tudi pri telȗrjih  
ORODNIK: s telúrjema  

množina  
IMENOVALNIK: telúrji  
RODILNIK: telúrjev tudi telȗrjev  
DAJALNIK: telúrjem  
TOŽILNIK: telúrje  
MESTNIK: pri telúrjih tudi pri telȗrjih  
ORODNIK: s telúrji tudi s telȗrji  

  
in [telȗr]  
IPA: in [tɛlúːɾ]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: telȗr  
RODILNIK: telȗrja  
DAJALNIK: telȗrju  
TOŽILNIK: telȗr  
MESTNIK: pri telȗrju  
ORODNIK: s telȗrjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: telȗrja  
RODILNIK: telȗrjev  
DAJALNIK: telȗrjema  
TOŽILNIK: telȗrja  
MESTNIK: pri telȗrjih  
ORODNIK: s telȗrjema  

množina  
IMENOVALNIK: telȗrji  
RODILNIK: telȗrjev  
DAJALNIK: telȗrjem  
TOŽILNIK: telȗrje  
MESTNIK: pri telȗrjih  
ORODNIK: s telȗrji  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Tellur, angl. tellurium, frc. 
tellure iz nlat. tellurium, iz lat. tellus ‛zemlja’  
  

têrabájtni têrabájtna têrabájtno pridevnik  

[têrabájtni]  
POMEN  

1. ki lahko shrani (vsaj) en terabajt podatkov  
▪ Proizvajalec je naznanil prvi terabajtni disk, ki se vrti 
s 7200 obrati na minuto in meri 2,5 palca ter je torej 
pravšnjih mer, da ga lahko vgradimo v prenosne 

računalnike.  
▪ Model vsebuje štiri terabajtne diske.  

1.1. del pridevniške zloženke v obliki n-terabajtni ki je v 

zvezi z določenim številom terabajtov  
▪ Ta tehnologija bo pripeljala do proizvodnje 1,6-
terabajtnega pogona.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  

JAKOSTNO  
[têrabájtni]  
IPA: [ˈtɛːɾaˈbaːitni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: têrabájtni  
RODILNIK: têrabájtnega  
DAJALNIK: têrabájtnemu  
TOŽILNIK: têrabájtni  

živo têrabájtnega  
MESTNIK: pri têrabájtnem  
ORODNIK: s têrabájtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: têrabájtna  
RODILNIK: têrabájtnih  
DAJALNIK: têrabájtnima  
TOŽILNIK: têrabájtna  
MESTNIK: pri têrabájtnih  
ORODNIK: s têrabájtnima  

množina  
IMENOVALNIK: têrabájtni  
RODILNIK: têrabájtnih  
DAJALNIK: têrabájtnim  
TOŽILNIK: têrabájtne  
MESTNIK: pri têrabájtnih  
ORODNIK: s têrabájtnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: têrabájtna  
RODILNIK: têrabájtne  
DAJALNIK: têrabájtni  
TOŽILNIK: têrabájtno  
MESTNIK: pri têrabájtni  
ORODNIK: s têrabájtno  

dvojina  
IMENOVALNIK: têrabájtni  
RODILNIK: têrabájtnih  
DAJALNIK: têrabájtnima  
TOŽILNIK: têrabájtni  
MESTNIK: pri têrabájtnih  
ORODNIK: s têrabájtnima  

množina  
IMENOVALNIK: têrabájtne  
RODILNIK: têrabájtnih  
DAJALNIK: têrabájtnim  
TOŽILNIK: têrabájtne  
MESTNIK: pri têrabájtnih  
ORODNIK: s têrabájtnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: têrabájtno  
RODILNIK: têrabájtnega  
DAJALNIK: têrabájtnemu  
TOŽILNIK: têrabájtno  
MESTNIK: pri têrabájtnem  
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ORODNIK: s têrabájtnim  
dvojina  

IMENOVALNIK: têrabájtni  
RODILNIK: têrabájtnih  
DAJALNIK: têrabájtnima  
TOŽILNIK: têrabájtni  
MESTNIK: pri têrabájtnih  
ORODNIK: s têrabájtnima  

množina  
IMENOVALNIK: têrabájtna  
RODILNIK: têrabájtnih  
DAJALNIK: têrabájtnim  
TOŽILNIK: têrabájtna  
MESTNIK: pri têrabájtnih  
ORODNIK: s têrabájtnimi  

  
TONEMSKO  

[tȇrabȃjtni]  
IPA: [t ːɾàbáːitnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: tȇrabȃjtni  
RODILNIK: tȇrabȃjtnega  
DAJALNIK: tȇrabȃjtnemu  
TOŽILNIK: tȇrabȃjtni  

živo tȇrabȃjtnega  
MESTNIK: pri tȇrabȃjtnem  
ORODNIK: s tȇrabȃjtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: tȇrabȃjtna  
RODILNIK: tȇrabȃjtnih  
DAJALNIK: tȇrabȃjtnima  
TOŽILNIK: tȇrabȃjtna  
MESTNIK: pri tȇrabȃjtnih  
ORODNIK: s tȇrabȃjtnima  

množina  
IMENOVALNIK: tȇrabȃjtni  
RODILNIK: tȇrabȃjtnih  
DAJALNIK: tȇrabȃjtnim  
TOŽILNIK: tȇrabȃjtne  
MESTNIK: pri tȇrabȃjtnih  
ORODNIK: s tȇrabȃjtnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: tȇrabȃjtna  
RODILNIK: tȇrabȃjtne  
DAJALNIK: tȇrabȃjtni  
TOŽILNIK: tȇrabȃjtno  
MESTNIK: pri tȇrabȃjtni  
ORODNIK: s tȇrabȃjtno  

dvojina  
IMENOVALNIK: tȇrabȃjtni  
RODILNIK: tȇrabȃjtnih  
DAJALNIK: tȇrabȃjtnima  
TOŽILNIK: tȇrabȃjtni  

MESTNIK: pri tȇrabȃjtnih  
ORODNIK: s tȇrabȃjtnima  

množina  
IMENOVALNIK: tȇrabȃjtne  
RODILNIK: tȇrabȃjtnih  
DAJALNIK: tȇrabȃjtnim  
TOŽILNIK: tȇrabȃjtne  
MESTNIK: pri tȇrabȃjtnih  
ORODNIK: s tȇrabȃjtnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: tȇrabȃjtno  
RODILNIK: tȇrabȃjtnega  
DAJALNIK: tȇrabȃjtnemu  
TOŽILNIK: tȇrabȃjtno  
MESTNIK: pri tȇrabȃjtnem  
ORODNIK: s tȇrabȃjtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: tȇrabȃjtni  
RODILNIK: tȇrabȃjtnih  
DAJALNIK: tȇrabȃjtnima  
TOŽILNIK: tȇrabȃjtni  
MESTNIK: pri tȇrabȃjtnih  
ORODNIK: s tȇrabȃjtnima  

množina  
IMENOVALNIK: tȇrabȃjtna  
RODILNIK: tȇrabȃjtnih  
DAJALNIK: tȇrabȃjtnim  
TOŽILNIK: tȇrabȃjtna  
MESTNIK: pri tȇrabȃjtnih  
ORODNIK: s tȇrabȃjtnimi  

  
IZVOR  
↑terabajt  
  

têravátni têravátna têravátno pridevnik  

[têravátni]  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[têravátni]  
IPA: [ˈtɛːɾaˈʋaːtni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: têravátni  
RODILNIK: têravátnega  
DAJALNIK: têravátnemu  
TOŽILNIK: têravátni  

živo têravátnega  
MESTNIK: pri têravátnem  
ORODNIK: s têravátnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: têravátna  
RODILNIK: têravátnih  
DAJALNIK: têravátnima  
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TOŽILNIK: têravátna  
MESTNIK: pri têravátnih  
ORODNIK: s têravátnima  

množina  
IMENOVALNIK: têravátni  
RODILNIK: têravátnih  
DAJALNIK: têravátnim  
TOŽILNIK: têravátne  
MESTNIK: pri têravátnih  
ORODNIK: s têravátnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: têravátna  
RODILNIK: têravátne  
DAJALNIK: têravátni  
TOŽILNIK: têravátno  
MESTNIK: pri têravátni  
ORODNIK: s têravátno  

dvojina  
IMENOVALNIK: têravátni  
RODILNIK: têravátnih  
DAJALNIK: têravátnima  
TOŽILNIK: têravátni  
MESTNIK: pri têravátnih  
ORODNIK: s têravátnima  

množina  
IMENOVALNIK: têravátne  
RODILNIK: têravátnih  
DAJALNIK: têravátnim  
TOŽILNIK: têravátne  
MESTNIK: pri têravátnih  
ORODNIK: s têravátnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: têravátno  
RODILNIK: têravátnega  
DAJALNIK: têravátnemu  
TOŽILNIK: têravátno  
MESTNIK: pri têravátnem  
ORODNIK: s têravátnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: têravátni  
RODILNIK: têravátnih  
DAJALNIK: têravátnima  
TOŽILNIK: têravátni  
MESTNIK: pri têravátnih  
ORODNIK: s têravátnima  

množina  
IMENOVALNIK: têravátna  
RODILNIK: têravátnih  
DAJALNIK: têravátnim  
TOŽILNIK: têravátna  
MESTNIK: pri têravátnih  
ORODNIK: s têravátnimi  

  
TONEMSKO  

[tȇravȃtni]  
IPA: [t ːɾàʋáːtnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: tȇravȃtni  
RODILNIK: tȇravȃtnega  
DAJALNIK: tȇravȃtnemu  
TOŽILNIK: tȇravȃtni  

živo tȇravȃtnega  
MESTNIK: pri tȇravȃtnem  
ORODNIK: s tȇravȃtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: tȇravȃtna  
RODILNIK: tȇravȃtnih  
DAJALNIK: tȇravȃtnima  
TOŽILNIK: tȇravȃtna  
MESTNIK: pri tȇravȃtnih  
ORODNIK: s tȇravȃtnima  

množina  
IMENOVALNIK: tȇravȃtni  
RODILNIK: tȇravȃtnih  
DAJALNIK: tȇravȃtnim  
TOŽILNIK: tȇravȃtne  
MESTNIK: pri tȇravȃtnih  
ORODNIK: s tȇravȃtnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: tȇravȃtna  
RODILNIK: tȇravȃtne  
DAJALNIK: tȇravȃtni  
TOŽILNIK: tȇravȃtno  
MESTNIK: pri tȇravȃtni  
ORODNIK: s tȇravȃtno  

dvojina  
IMENOVALNIK: tȇravȃtni  
RODILNIK: tȇravȃtnih  
DAJALNIK: tȇravȃtnima  
TOŽILNIK: tȇravȃtni  
MESTNIK: pri tȇravȃtnih  
ORODNIK: s tȇravȃtnima  

množina  
IMENOVALNIK: tȇravȃtne  
RODILNIK: tȇravȃtnih  
DAJALNIK: tȇravȃtnim  
TOŽILNIK: tȇravȃtne  
MESTNIK: pri tȇravȃtnih  
ORODNIK: s tȇravȃtnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: tȇravȃtno  
RODILNIK: tȇravȃtnega  
DAJALNIK: tȇravȃtnemu  
TOŽILNIK: tȇravȃtno  
MESTNIK: pri tȇravȃtnem  
ORODNIK: s tȇravȃtnim  
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dvojina  
IMENOVALNIK: tȇravȃtni  
RODILNIK: tȇravȃtnih  
DAJALNIK: tȇravȃtnima  
TOŽILNIK: tȇravȃtni  
MESTNIK: pri tȇravȃtnih  
ORODNIK: s tȇravȃtnima  

množina  
IMENOVALNIK: tȇravȃtna  
RODILNIK: tȇravȃtnih  
DAJALNIK: tȇravȃtnim  
TOŽILNIK: tȇravȃtna  
MESTNIK: pri tȇravȃtnih  
ORODNIK: s tȇravȃtnimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
teravatna ura  

nestandardna merska enota za izražanje energije 
ali opravljenega dela, zlasti za porabljeno ali 
proizvedeno električno energijo, 
3.600.000 gigadžulov [TWh]  
▪ Elektrarna letno proizvede približno 5,3 teravatne 
ure električne energije.  
  
IZVOR  
iz teravat iz novoklas. tera.. ‛bilijon osnovnih enot’ 
iz gr. téras ‛čudo, pošast’ + ↑watt  
  

têrmovka têrmovke samostalnik ženskega spola  

[têrmo ka]  
POMEN  

steklenici podobna izolirana posoda, ki ohranja 
temperaturo tekočine  
⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  

termovka s čajem, kavo, vodo  
▪ Prinesla je par skodelic in termovko s kavo.  
▪ Zjutraj nama že navsezgodaj prinesejo termovko z 

vročo vodo.  
⏵ glag. + v + sam. beseda v tožilniku  

naliti, natočiti v termovko  
▪ Da bodo pijače ostale dlje časa hladne, jih nalijte v 
termovko.  
▪ Ohlajeno pijačo natočite v termovko in ji dodajte 
nekaj kock ledu.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
▪ Kvalitetna termovka dolgo zadržuje toploto 
vsebine.  
▪ Termovka bo juho ohranila toplo ali po želji 
hladno.  

▪▪▪   
▪ Termovke napolnimo z vročo kavo ali čajem.  
▪ Voda v čajniku se ohladi, v termovki pa ostane 
vroča.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  

JAKOSTNO  
[têrmo ka]  
IPA: [ˈtɛːɾmɔuka]  
ednina  

IMENOVALNIK: têrmovka  
RODILNIK: têrmovke  
DAJALNIK: têrmovki  
TOŽILNIK: têrmovko  
MESTNIK: pri têrmovki  
ORODNIK: s têrmovko  

dvojina  
IMENOVALNIK: têrmovki  
RODILNIK: têrmovk  
DAJALNIK: têrmovkama  
TOŽILNIK: têrmovki  
MESTNIK: pri têrmovkah  
ORODNIK: s têrmovkama  

množina  
IMENOVALNIK: têrmovke  
RODILNIK: têrmovk  
DAJALNIK: têrmovkam  
TOŽILNIK: têrmovke  
MESTNIK: pri têrmovkah  
ORODNIK: s têrmovkami  

  
TONEMSKO  

[tȇrmo ka]  
IPA: [t ːɾm uka]  
ednina  

IMENOVALNIK: tȇrmovka  
RODILNIK: tȇrmovke  
DAJALNIK: tȇrmovki  
TOŽILNIK: tȇrmovko  
MESTNIK: pri tȇrmovki  
ORODNIK: s tȇrmovko  

dvojina  
IMENOVALNIK: tȇrmovki  
RODILNIK: tȇrmovk  
DAJALNIK: tȇrmovkama  
TOŽILNIK: tȇrmovki  
MESTNIK: pri tȇrmovkah  
ORODNIK: s tȇrmovkama  

množina  
IMENOVALNIK: tȇrmovke  
RODILNIK: tȇrmovk  
DAJALNIK: tȇrmovkam  
TOŽILNIK: tȇrmovke  
MESTNIK: pri tȇrmovkah  
ORODNIK: s tȇrmovkami  

  
IZVOR  
poenobesedeno iz termična steklenica  
  

têsla têsle in têsla , tudi tésla tésle tudi tésla tésla 

samostalnik moškega spola  
[têsla] tudi [tésla]  
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POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje gostote 
magnetnega pretoka, ki ustreza gostoti 
magnetnega pretoka, pri katerem na električni 
prevodnik dolžine enega metra, po katerem teče 
električni tok enega ampera, deluje pravokotna 
magnetna sila enega njutna [T]  
▪ Danes imamo na razpolago študije z 
magnetnoresonančnimi skenerji z močjo 7 tesel (T).  
▪ Magnetnoresonančna tomografija s strojem jakosti 
7 teslov omogoča spremljanje zelo šibkih signalov v 
možganih.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[têsla]  
IPA: [ˈtɛːsla]  
ednina  

IMENOVALNIK: têsla  
RODILNIK: têsle  
DAJALNIK: têsli  
TOŽILNIK: têslo  
MESTNIK: pri têsli  
ORODNIK: s têslo  

dvojina  
IMENOVALNIK: têsli  
RODILNIK: têsel  
DAJALNIK: têslama  
TOŽILNIK: têsli  
MESTNIK: pri têslah  
ORODNIK: s têslama  

množina  
IMENOVALNIK: têsle  
RODILNIK: têsel  
DAJALNIK: têslam  
TOŽILNIK: têsle  
MESTNIK: pri têslah  
ORODNIK: s têslami  

  
[têsla]  
IPA: [ˈtɛːsla]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: têsla  
RODILNIK: têsla  
DAJALNIK: têslu  
TOŽILNIK: têsla  
MESTNIK: pri têslu  
ORODNIK: s têslom  

dvojina  
IMENOVALNIK: têsla  
RODILNIK: têslov  
DAJALNIK: têsloma  
TOŽILNIK: têsla  
MESTNIK: pri têslih  
ORODNIK: s têsloma  

množina  
IMENOVALNIK: têsli  
RODILNIK: têslov  
DAJALNIK: têslom  
TOŽILNIK: têsle  
MESTNIK: pri têslih  
ORODNIK: s têsli  

  
tudi [tésla]  
IPA: tudi [ˈteːsla]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: tésla  
RODILNIK: tésle  
DAJALNIK: tésli  
TOŽILNIK: téslo  
MESTNIK: pri tésli  
ORODNIK: s téslo  

dvojina  
IMENOVALNIK: tésli  
RODILNIK: tésel  
DAJALNIK: téslama  
TOŽILNIK: tésli  
MESTNIK: pri téslah  
ORODNIK: s téslama  

množina  
IMENOVALNIK: tésle  
RODILNIK: tésel  
DAJALNIK: téslam  
TOŽILNIK: tésle  
MESTNIK: pri téslah  
ORODNIK: s téslami  

  
tudi [tésla]  
IPA: tudi [ˈteːsla]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: tésla  
RODILNIK: tésla  
DAJALNIK: téslu  
TOŽILNIK: tésla  
MESTNIK: pri téslu  
ORODNIK: s téslom  

dvojina  
IMENOVALNIK: tésla  
RODILNIK: téslov  
DAJALNIK: tésloma  
TOŽILNIK: tésla  
MESTNIK: pri téslih  
ORODNIK: s tésloma  

množina  
IMENOVALNIK: tésli  
RODILNIK: téslov  
DAJALNIK: téslom  
TOŽILNIK: tésle  
MESTNIK: pri téslih  
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ORODNIK: s tésli  
  
TONEMSKO  

[tésla]  
IPA: [t ːslá]  
ednina  

IMENOVALNIK: tésla  
RODILNIK: tésle  
DAJALNIK: tésli  
TOŽILNIK: téslo  
MESTNIK: pri tésli  
ORODNIK: s tȇslo  

dvojina  
IMENOVALNIK: tésli  
RODILNIK: tȇsel  
DAJALNIK: téslama  
TOŽILNIK: tésli  
MESTNIK: pri téslah  
ORODNIK: s téslama  

množina  
IMENOVALNIK: tésle  
RODILNIK: tȇsel  
DAJALNIK: téslam  
TOŽILNIK: tésle  
MESTNIK: pri téslah  
ORODNIK: s téslami  

  
[tésla]  
IPA: [t ːslá]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: tésla  
RODILNIK: tésla  
DAJALNIK: téslu  
TOŽILNIK: tésla  
MESTNIK: pri téslu  
ORODNIK: s téslom  

dvojina  
IMENOVALNIK: tésla  
RODILNIK: téslov tudi tȇslov  
DAJALNIK: tésloma  
TOŽILNIK: tésla  
MESTNIK: pri téslih tudi pri tȇslih  
ORODNIK: s tésloma  

množina  
IMENOVALNIK: tésli  
RODILNIK: téslov tudi tȇslov  
DAJALNIK: téslom  
TOŽILNIK: tésle  
MESTNIK: pri téslih tudi pri tȇslih  
ORODNIK: s tésli tudi s tȇsli  

  
tudi [t sla]  
IPA: tudi [tèːslá]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: t sla  
RODILNIK: t sle  
DAJALNIK: t sli  
TOŽILNIK: t slo  
MESTNIK: pri t sli  
ORODNIK: s t slo  

dvojina  
IMENOVALNIK: t sli  
RODILNIK: t sel  
DAJALNIK: t slama  
TOŽILNIK: t sli  
MESTNIK: pri t slah  
ORODNIK: s t slama  

množina  
IMENOVALNIK: t sle  
RODILNIK: t sel  
DAJALNIK: t slam  
TOŽILNIK: t sle  
MESTNIK: pri t slah  
ORODNIK: s t slami  

  
tudi [t sla]  
IPA: tudi [tèːslá]  

tudi  
ednina  

IMENOVALNIK: t sla  
RODILNIK: t sla  
DAJALNIK: t slu  
TOŽILNIK: t sla  
MESTNIK: pri t slu  
ORODNIK: s t slom  

dvojina  
IMENOVALNIK: t sla  
RODILNIK: t slov tudi t slov  
DAJALNIK: t sloma  
TOŽILNIK: t sla  
MESTNIK: pri t slih tudi pri t slih  
ORODNIK: s t sloma  

množina  
IMENOVALNIK: t sli  
RODILNIK: t slov tudi t slov  
DAJALNIK: t slom  
TOŽILNIK: t sle  
MESTNIK: pri t slih tudi pri t slih  
ORODNIK: s t sli tudi s t sli  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Tesla, angl., frc. tesla, po 
ameriškem fiziku in izumitelju srbskega porekla 
Nikoli Tesli (1856–1943)  
  

testenína testeníne samostalnik ženskega spola  

[testenína]  
POMEN  
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navadno v množini živilski izdelek različnih oblik iz 
nekvašenega testa, ki se navadno skuha v vreli 
vodi, ali jed iz tega izdelka  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

gratinirane, zapečene testenine | jajčne testenine | 

kuhane testenine | odcejene testenine | polnovredne, 
polnozrnate testenine  
▪ Ko je zelenjava gotova, popopramo in dodamo v 
slani vodi kuhane polnovredne testenine.  
▪ Zapečene testenine lahko pripravimo tudi dan prej 
in jih v pečici pogrejemo.  
▪ V zelenjavno mineštro lahko po želji vkuhamo 

kakšne jušne testenine ali riž.  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

jesti testenine | kuhati, zakuhati testenine | odcediti 
testenine | preliti testenine | stresti, vsuti testenine 
KAM  
▪ Uporabite grahamove testenine in jih prelijte z 
belo omako.  
▪ Kratke testenine zabelimo s pestom, nato dodamo 
še razrezane male paradižnike in počakamo, da se 
shladi.  
▪ Testenine stresite na cedilo, jih prelijte s hladno 
vodo in dobro odcedite.  

⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  
testenine z bučkami | testenine s KATERO omako, 
polivko | testenine s paradižnikom | testenine s sirom 

| testenine s tuno  
▪ Testenine s paradižnikom in baziliko so imenitna 

tribarvna kombinacija.  
▪ Po teku in kolesarjenju si pripravim testenine s 
tuno, kuhar pa nisem.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
izdelava, proizvodnja testenin | krožnik, porcija 

testenin | kuhanje testenin | proizvajalec testenin  
▪ Ostra moka, ki ima večje delce, se uporablja v 
proizvodnji testenin.  
▪ Hiter pogled v shrambo nam bo morda odkril 
pločevinko tunine, poleg tega še kakšen zavitek 

testenin ali riža.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[testenína]  
IPA: [tɛstɛˈniːna]  
ednina  

IMENOVALNIK: testenína  
RODILNIK: testeníne  
DAJALNIK: testeníni  
TOŽILNIK: testeníno  
MESTNIK: pri testeníni  
ORODNIK: s testeníno  

dvojina  
IMENOVALNIK: testeníni  
RODILNIK: testenín  
DAJALNIK: testenínama  
TOŽILNIK: testeníni  

MESTNIK: pri testenínah  
ORODNIK: s testenínama  

množina  
IMENOVALNIK: testeníne  
RODILNIK: testenín  
DAJALNIK: testenínam  
TOŽILNIK: testeníne  
MESTNIK: pri testenínah  
ORODNIK: s testenínami  

  
TONEMSKO  

[testenína]  
IPA: [tɛstɛnìːná]  
ednina  

IMENOVALNIK: testenína  
RODILNIK: testeníne  
DAJALNIK: testeníni  
TOŽILNIK: testeníno  
MESTNIK: pri testeníni  
ORODNIK: s testenȋno  

dvojina  
IMENOVALNIK: testeníni  
RODILNIK: testenȋn  
DAJALNIK: testenínama  
TOŽILNIK: testeníni  
MESTNIK: pri testenínah  
ORODNIK: s testenínama  

množina  
IMENOVALNIK: testeníne  
RODILNIK: testenȋn  
DAJALNIK: testenínam  
TOŽILNIK: testeníne  
MESTNIK: pri testenínah  
ORODNIK: s testenínami  

  
IZVOR  
↑testen  
  

tínitus tínitusa samostalnik moškega spola  

[tínitus]  
POMEN  

iz medicine bolezensko stanje, za katero je značilno 
šumenje, zvenenje, piskanje v glavi ali ušesih, 
navadno kot posledica stresa ali poškodbe  
⏵ sam. beseda + z/s + sam. beseda v orodniku  

bolnik, človek, oseba s tinitusom  
▪ Ena od štirih oseb s tinitusom je sprva prepričana, 
da prihajajo glasovi in šumi iz zunanjega okolja, 
zato je motnjo težko odkriti.  
▪ Odkrili so, da so pri ljudeh s tinitusom predeli 
možganov, odgovorni za interpretacijo zvoka in 
čustva strahu, dejavnejši kot pri drugih.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
kronični tinitus  
▪ Kronični tinitus povzroča resne motnje spanja, 
splošno utrujenost in duševne stiske.  
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IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[tínitus]  
IPA: [ˈtiːnitus]  
ednina  

IMENOVALNIK: tínitus  
RODILNIK: tínitusa  
DAJALNIK: tínitusu  
TOŽILNIK: tínitus  
MESTNIK: pri tínitusu  
ORODNIK: s tínitusom  

dvojina  
IMENOVALNIK: tínitusa  
RODILNIK: tínitusov  
DAJALNIK: tínitusoma  
TOŽILNIK: tínitusa  
MESTNIK: pri tínitusih  
ORODNIK: s tínitusoma  

množina  
IMENOVALNIK: tínitusi  
RODILNIK: tínitusov  
DAJALNIK: tínitusom  
TOŽILNIK: tínituse  
MESTNIK: pri tínitusih  
ORODNIK: s tínitusi  

  
TONEMSKO  

[tȋnitus]  
IPA: [tíːnìtus]  
ednina  

IMENOVALNIK: tȋnitus  
RODILNIK: tȋnitusa  
DAJALNIK: tȋnitusu  
TOŽILNIK: tȋnitus  
MESTNIK: pri tȋnitusu  
ORODNIK: s tȋnitusom  

dvojina  
IMENOVALNIK: tȋnitusa  
RODILNIK: tȋnitusov  
DAJALNIK: tȋnitusoma  
TOŽILNIK: tȋnitusa  
MESTNIK: pri tȋnitusih  
ORODNIK: s tȋnitusoma  

množina  
IMENOVALNIK: tȋnitusi  
RODILNIK: tȋnitusov  
DAJALNIK: tȋnitusom  
TOŽILNIK: tȋnituse  
MESTNIK: pri tȋnitusih  
ORODNIK: s tȋnitusi  

  
IZVOR  
prevzeto prek nlat. tinnitus < lat. tinnītus ‛zvenenje, 
šumenje’ iz tinnīre ‛zveneti, šumeti’  
  

tíntnica tíntnice samostalnik ženskega spola  

[tíntnica]  
POMEN  

iz biologije goba z belim luskastim klobukom 
zvonaste oblike in črnimi trosi; primerjaj lat. Coprinus  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ Po nekoliko obilnejšem dežju so se prve pojavile 
tintnice, ki rabijo le malo časa za rast, zelo hitro pa 
tudi propadejo.  
▪ Tintnice so vse bolj zanimive kot potencialno 
zdravilo iz narave.  

▪▪▪   
▪ V Evropi raste okrog 200 vrst tintnic, od katerih naj 
bi jih pri nas poznali okrog 30 vrst.  
▪ Pogojno užitne gobe moramo obvezno prekuhati 
(užiten je klobuk ali samo mlada goba), to so: 

ježevka, tintnica, dežnikarica, štorovka.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[tíntnica]  
IPA: [ˈtiːntniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: tíntnica  
RODILNIK: tíntnice  
DAJALNIK: tíntnici  
TOŽILNIK: tíntnico  
MESTNIK: pri tíntnici  
ORODNIK: s tíntnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: tíntnici  
RODILNIK: tíntnic  
DAJALNIK: tíntnicama  
TOŽILNIK: tíntnici  
MESTNIK: pri tíntnicah  
ORODNIK: s tíntnicama  

množina  
IMENOVALNIK: tíntnice  
RODILNIK: tíntnic  
DAJALNIK: tíntnicam  
TOŽILNIK: tíntnice  
MESTNIK: pri tíntnicah  
ORODNIK: s tíntnicami  

  
TONEMSKO  

[tȋntnica]  
IPA: [tíːntnìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: tȋntnica  
RODILNIK: tȋntnice  
DAJALNIK: tȋntnici  
TOŽILNIK: tȋntnico  
MESTNIK: pri tȋntnici  
ORODNIK: s tȋntnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: tȋntnici  
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RODILNIK: tȋntnic  
DAJALNIK: tȋntnicama  
TOŽILNIK: tȋntnici  
MESTNIK: pri tȋntnicah  
ORODNIK: s tȋntnicama  

množina  
IMENOVALNIK: tȋntnice  
RODILNIK: tȋntnic  
DAJALNIK: tȋntnicam  
TOŽILNIK: tȋntnice  
MESTNIK: pri tȋntnicah  
ORODNIK: s tȋntnicami  

  
STALNE ZVEZE  
  
pisana tintnica  

iz biologije večja neužitna tintnica z belimi luskami na 
temnem klobuku; primerjaj lat. Coprinus picaceus  
▪ Tako kot druge tintnice ima tudi pisana tintnica 
kratko življenjsko dobo, le dan ali dva, nato pa se 

klobuček spremeni v črno, črnilu podobno tekočino.  
  
IZVOR  
po zgledu nem. Tintlinge iz ↑tinta  
  

tofú tofúja samostalnik moškega spola  

[tofú]  
POMEN  

siru podobno živilo iz sesirjenega sojinega mleka  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

mariniran tofu | ocvrt, pečen tofu | prekajen, dimljen 

tofu  
▪ V vok stresite mariniran tofu in ga na olju pražite 
približno pet minut.  
▪ Dodajte ohlajeno kvinojo, popečen tofu, narezano 
zelenjavo in sesekljan peteršilj z meto ter dobro 

premešajte.  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

narezati tofu | odcediti tofu | popeči tofu  
▪ Na kocke narežemo tofu in ga mariniramo v 
omaki, ki jo zmešamo iz limetinega soka, žličke 

rjavega sladkorja in žličke sojine omake.  
▪ Tofu temeljito odcedimo, ga položimo na papirnate 
brisačke in pustimo, da se še 15 minut odceja.  

▪▪▪   
▪ Rezine tofuja najprej marinirajte v olivnem olju in 

balzamičnem kisu, nato pa jih popecite z zelenjavo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[tofú]  
IPA: [tɔˈfuː]  
ednina  

IMENOVALNIK: tofú  
RODILNIK: tofúja  
DAJALNIK: tofúju  

TOŽILNIK: tofú  
MESTNIK: pri tofúju  
ORODNIK: s tofújem  

dvojina  
IMENOVALNIK: tofúja  
RODILNIK: tofújev  
DAJALNIK: tofújema  
TOŽILNIK: tofúja  
MESTNIK: pri tofújih  
ORODNIK: s tofújema  

množina  
IMENOVALNIK: tofúji  
RODILNIK: tofújev  
DAJALNIK: tofújem  
TOŽILNIK: tofúje  
MESTNIK: pri tofújih  
ORODNIK: s tofúji  

  
TONEMSKO  

[tofȗ]  
IPA: [tɔfúː]  
ednina  

IMENOVALNIK: tofȗ  
RODILNIK: tofȗja  
DAJALNIK: tofȗju  
TOŽILNIK: tofȗ  
MESTNIK: pri tofȗju  
ORODNIK: s tofȗjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: tofȗja  
RODILNIK: tofȗjev  
DAJALNIK: tofȗjema  
TOŽILNIK: tofȗja  
MESTNIK: pri tofȗjih  
ORODNIK: s tofȗjema  

množina  
IMENOVALNIK: tofȗji  
RODILNIK: tofȗjev  
DAJALNIK: tofȗjem  
TOŽILNIK: tofȗje  
MESTNIK: pri tofȗjih  
ORODNIK: s tofȗji  

  
IZVOR  
prevzeto prek angl. tofu in jap. tōfu iz kit. doufu, iz 
dou ‛fižol’ + fu ‛kisan, fermentiran’  
  

topinambúr topinambúrja samostalnik moškega spola  

[topinambúr]  
POMEN  

1. kulturna rastlina z olesenelimi stebli, rumenimi 
cvetovi in gomoljasto odebeljenimi korenikami; 
primerjaj lat. Helianthus tuberosus  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

saditi topinambur  
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▪ Iz nezmrznjene zemlje, ki smo jo novembra prekrili 
s smrekovimi vejami, izkopavamo črni koren, 
pastinak in topinambur.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
gomolj topinamburja  
▪ Za razliko od krompirjevih gomoljev, ki jih ne 
uživamo surovih, lahko gomolje topinamburja 

pojemo sveže ali napol kuhane.  

1.1. korenika te rastline, zlasti kot hrana, jed  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

olupiti topinambur  
▪ Topinambur olupimo, narežemo na tanke rezine 
in pokapamo z limoninim sokom.  

⏵ sam. beseda + iz + sam. beseda v rodilniku  
juha iz topinamburja  
▪ Kremno juho iz topinamburja pripravimo iz 
piriranih gomoljev, jušne zelenjave, soli in 
smetane.  

▪▪▪   
▪ Topinambur vsebuje veliko vlaknin in malo maščob 

ter veliko vitamina C.  
▪ Iz topinamburja ali krompirja pripravimo pire in mu 
dodamo sotirano korenje na maslu.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[topinambúr]  
IPA: [tɔpinamˈbuːɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: topinambúr  
RODILNIK: topinambúrja  
DAJALNIK: topinambúrju  
TOŽILNIK: topinambúr  
MESTNIK: pri topinambúrju  
ORODNIK: s topinambúrjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: topinambúrja  
RODILNIK: topinambúrjev  
DAJALNIK: topinambúrjema  
TOŽILNIK: topinambúrja  
MESTNIK: pri topinambúrjih  
ORODNIK: s topinambúrjema  

množina  
IMENOVALNIK: topinambúrji  
RODILNIK: topinambúrjev  
DAJALNIK: topinambúrjem  
TOŽILNIK: topinambúrje  
MESTNIK: pri topinambúrjih  
ORODNIK: s topinambúrji  

  
TONEMSKO  

[topinambȗr]  
IPA: [tɔpinambúːɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: topinambȗr  
RODILNIK: topinambȗrja  

DAJALNIK: topinambȗrju  
TOŽILNIK: topinambȗr  
MESTNIK: pri topinambȗrju  
ORODNIK: s topinambȗrjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: topinambȗrja  
RODILNIK: topinambȗrjev  
DAJALNIK: topinambȗrjema  
TOŽILNIK: topinambȗrja  
MESTNIK: pri topinambȗrjih  
ORODNIK: s topinambȗrjema  

množina  
IMENOVALNIK: topinambȗrji  
RODILNIK: topinambȗrjev  
DAJALNIK: topinambȗrjem  
TOŽILNIK: topinambȗrje  
MESTNIK: pri topinambȗrjih  
ORODNIK: s topinambȗrji  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. Topinambur iz frc. 
topinambour, po imenu indijanskega (tupijskega) 
ljudstva Tupinambá v Južni Ameriki  
  

tóžibába tóžibábe samostalnik ženskega spola  

[tóžibába]  
POMEN  

ekspresivno kdor (rad) toži  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ V oslovski klopi so tožibabe, s katerimi se večina 
pogovarja zelo previdno, saj vedo, da jim je 

tožarjenje v krvi.  
▪▪▪   
▪ Nihče ni rad tožibaba.  
▪ Tisti dedek iz sosednjega bloka, ki je tožibaba, bo 
lepega dne našel prelepljeno okno.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[tóžibába]  
IPA: [ˈtoːʒiˈbaːba]  
ednina  

IMENOVALNIK: tóžibába  
RODILNIK: tóžibábe  
DAJALNIK: tóžibábi  
TOŽILNIK: tóžibábo  
MESTNIK: pri tóžibábi  
ORODNIK: s tóžibábo  

dvojina  
IMENOVALNIK: tóžibábi  
RODILNIK: tóžibáb  
DAJALNIK: tóžibábama  
TOŽILNIK: tóžibábi  
MESTNIK: pri tóžibábah  
ORODNIK: s tóžibábama  

množina  
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IMENOVALNIK: tóžibábe  
RODILNIK: tóžibáb  
DAJALNIK: tóžibábam  
TOŽILNIK: tóžibábe  
MESTNIK: pri tóžibábah  
ORODNIK: s tóžibábami  

  
TONEMSKO  

[t žibába]  
IPA: [tóːʒìbàːbá]  
ednina  

IMENOVALNIK: t žibába  
RODILNIK: t žibábe  
DAJALNIK: t žibábi  
TOŽILNIK: t žibábo  
MESTNIK: pri t žibábi  
ORODNIK: s t žibȃbo  

dvojina  
IMENOVALNIK: t žibábi  
RODILNIK: t žibȃb  
DAJALNIK: t žibábama  
TOŽILNIK: t žibábi  
MESTNIK: pri t žibábah  
ORODNIK: s t žibábama  

množina  
IMENOVALNIK: t žibábe  
RODILNIK: t žibȃb  
DAJALNIK: t žibábam  
TOŽILNIK: t žibábe  
MESTNIK: pri t žibábah  
ORODNIK: s t žibábami  

  
IZVOR  
↑tožiti + ↑baba  
  

trénč trénča in trênč trênča samostalnik moškega spola  

[trénč] in [trênč]  
POMEN  

lažji prehodni plašč s pasom, ovratnikom, gumbi 
za zapenjanje, navadno iz vodoodpornega blaga; 

SIN.: balonar, balonski plašč, trenčkot  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

▪ Za muhasto pomladno vreme je najprimernejši 
tanek trenč v svetlih peščenih ali sivih barvnih 
tonih.  
▪ Oprijete bele hlače dopolnite s klasično belo bluzo 
in si ogrnite močno prepasan trenč.  

▪▪▪   
▪ Na prehodu iz zime v pomlad plašč zamenjata trenč 
in oprijet suknjič, škornje pa salonarji in sandali z 

odebeljenimi podplati.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[trénč]  
IPA: [ˈtɾeːnʧ]  

ednina  
IMENOVALNIK: trénč  
RODILNIK: trénča  
DAJALNIK: trénču  
TOŽILNIK: trénč  
MESTNIK: pri trénču  
ORODNIK: s trénčem  

dvojina  
IMENOVALNIK: trénča  
RODILNIK: trénčev  
DAJALNIK: trénčema  
TOŽILNIK: trénča  
MESTNIK: pri trénčih  
ORODNIK: s trénčema  

množina  
IMENOVALNIK: trénči  
RODILNIK: trénčev  
DAJALNIK: trénčem  
TOŽILNIK: trénče  
MESTNIK: pri trénčih  
ORODNIK: s trénči  

  
in [trênč]  
IPA: in [ˈtɾɛːnʧ]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: trênč  
RODILNIK: trênča  
DAJALNIK: trênču  
TOŽILNIK: trênč  
MESTNIK: pri trênču  
ORODNIK: s trênčem  

dvojina  
IMENOVALNIK: trênča  
RODILNIK: trênčev  
DAJALNIK: trênčema  
TOŽILNIK: trênča  
MESTNIK: pri trênčih  
ORODNIK: s trênčema  

množina  
IMENOVALNIK: trênči  
RODILNIK: trênčev  
DAJALNIK: trênčem  
TOŽILNIK: trênče  
MESTNIK: pri trênčih  
ORODNIK: s trênči  

  
TONEMSKO  

[tr nč]  
IPA: [tɾéːnʧ]  
ednina  

IMENOVALNIK: tr nč  
RODILNIK: tr nča  
DAJALNIK: tr nču  
TOŽILNIK: tr nč  
MESTNIK: pri tr nču  
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ORODNIK: s tr nčem  
dvojina  

IMENOVALNIK: tr nča  
RODILNIK: tr nčev  
DAJALNIK: tr nčema  
TOŽILNIK: tr nča  
MESTNIK: pri tr nčih  
ORODNIK: s tr nčema  

množina  
IMENOVALNIK: tr nči  
RODILNIK: tr nčev  
DAJALNIK: tr nčem  
TOŽILNIK: tr nče  
MESTNIK: pri tr nčih  
ORODNIK: s tr nči  

  
in [trȇnč]  
IPA: in [tɾ ːnʧ]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: trȇnč  
RODILNIK: trȇnča  
DAJALNIK: trȇnču  
TOŽILNIK: trȇnč  
MESTNIK: pri trȇnču  
ORODNIK: s trȇnčem  

dvojina  
IMENOVALNIK: trȇnča  
RODILNIK: trȇnčev  
DAJALNIK: trȇnčema  
TOŽILNIK: trȇnča  
MESTNIK: pri trȇnčih  
ORODNIK: s trȇnčema  

množina  
IMENOVALNIK: trȇnči  
RODILNIK: trȇnčev  
DAJALNIK: trȇnčem  
TOŽILNIK: trȇnče  
MESTNIK: pri trȇnčih  
ORODNIK: s trȇnči  

  
IZVOR  
okrajšano iz ↑trenčkot  
  

trénčkot trénčkota in trênčkot trênčkota samostalnik 

moškega spola  
[trénčkot] in [trênčkot]  
POMEN  

lažji prehodni plašč s pasom, ovratnikom, gumbi 
za zapenjanje, navadno iz vodoodpornega blaga; 

SIN.: balonar, balonski plašč, trenč  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

klasičen trenčkot  
▪ Za pomlad lahko kupite klasičen trenčkot v bež 

barvi, ki se zaveže v pasu.  

▪ Pred kratkim sem si kupila črn trenčkot iz 
umetnega materiala in dolžine do kolen.  

▪▪▪   
▪ Na voljo so trenčkoti v različnih barvah in dolžinah, 
tako da vsakdo lahko najde primernega zase.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[trénčkot]  
IPA: [ˈtɾeːnʧkɔt]  
ednina  

IMENOVALNIK: trénčkot  
RODILNIK: trénčkota  
DAJALNIK: trénčkotu  
TOŽILNIK: trénčkot  
MESTNIK: pri trénčkotu  
ORODNIK: s trénčkotom  

dvojina  
IMENOVALNIK: trénčkota  
RODILNIK: trénčkotov  
DAJALNIK: trénčkotoma  
TOŽILNIK: trénčkota  
MESTNIK: pri trénčkotih  
ORODNIK: s trénčkotoma  

množina  
IMENOVALNIK: trénčkoti  
RODILNIK: trénčkotov  
DAJALNIK: trénčkotom  
TOŽILNIK: trénčkote  
MESTNIK: pri trénčkotih  
ORODNIK: s trénčkoti  

  
in [trênčkot]  
IPA: in [ˈtɾɛːnʧkɔt]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: trênčkot  
RODILNIK: trênčkota  
DAJALNIK: trênčkotu  
TOŽILNIK: trênčkot  
MESTNIK: pri trênčkotu  
ORODNIK: s trênčkotom  

dvojina  
IMENOVALNIK: trênčkota  
RODILNIK: trênčkotov  
DAJALNIK: trênčkotoma  
TOŽILNIK: trênčkota  
MESTNIK: pri trênčkotih  
ORODNIK: s trênčkotoma  

množina  
IMENOVALNIK: trênčkoti  
RODILNIK: trênčkotov  
DAJALNIK: trênčkotom  
TOŽILNIK: trênčkote  
MESTNIK: pri trênčkotih  
ORODNIK: s trênčkoti  
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TONEMSKO  

[tr nčkot]  
IPA: [tɾéːnʧk t]  
ednina  

IMENOVALNIK: tr nčkot  
RODILNIK: tr nčkota  
DAJALNIK: tr nčkotu  
TOŽILNIK: tr nčkot  
MESTNIK: pri tr nčkotu  
ORODNIK: s tr nčkotom  

dvojina  
IMENOVALNIK: tr nčkota  
RODILNIK: tr nčkotov  
DAJALNIK: tr nčkotoma  
TOŽILNIK: tr nčkota  
MESTNIK: pri tr nčkotih  
ORODNIK: s tr nčkotoma  

množina  
IMENOVALNIK: tr nčkoti  
RODILNIK: tr nčkotov  
DAJALNIK: tr nčkotom  
TOŽILNIK: tr nčkote  
MESTNIK: pri tr nčkotih  
ORODNIK: s tr nčkoti  

  
in [trȇnčkot]  
IPA: in [tɾ ːnʧk t]  

in  
ednina  

IMENOVALNIK: trȇnčkot  
RODILNIK: trȇnčkota  
DAJALNIK: trȇnčkotu  
TOŽILNIK: trȇnčkot  
MESTNIK: pri trȇnčkotu  
ORODNIK: s trȇnčkotom  

dvojina  
IMENOVALNIK: trȇnčkota  
RODILNIK: trȇnčkotov  
DAJALNIK: trȇnčkotoma  
TOŽILNIK: trȇnčkota  
MESTNIK: pri trȇnčkotih  
ORODNIK: s trȇnčkotoma  

množina  
IMENOVALNIK: trȇnčkoti  
RODILNIK: trȇnčkotov  
DAJALNIK: trȇnčkotom  
TOŽILNIK: trȇnčkote  
MESTNIK: pri trȇnčkotih  
ORODNIK: s trȇnčkoti  

  
IZVOR  
prevzeto iz angl. trench coat iz trench ‛strelski 
jarek’ in coat ‛plašč’  
  

trílaterála trílaterále samostalnik ženskega spola  

[trílaterála]  
POMEN  

dejavnost, ki jo skupaj izvajajo partnerji iz treh 
držav, ali rezultat te dejavnosti, zlasti dogovor, 
sporazum med tremi državami  
▪ V okviru trilaterale so vse tri države dale že vrsto 
pobud za sodelovanje na političnem, gospodarskem, 

vojaškem, prometnem in drugih področjih.  
▪ Slovenija zelo dobro sodeluje v trilaterali z Natovima 
članicama Italijo in Madžarsko in je še vedno 
pomemben geostrateški dejavnik na območju.  
▪ Imamo že dve trilaterali, eno med Slovenijo, Italijo 
in Madžarsko ter novo slovensko-avstrijsko-hrvaško 
trilateralo.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[trílaterála]  
IPA: [ˈtɾiːlatɛˈɾaːla]  
ednina  

IMENOVALNIK: trílaterála  
RODILNIK: trílaterále  
DAJALNIK: trílateráli  
TOŽILNIK: trílaterálo  
MESTNIK: pri trílateráli  
ORODNIK: s trílaterálo  

dvojina  
IMENOVALNIK: trílateráli  
RODILNIK: trílaterál  
DAJALNIK: trílaterálama  
TOŽILNIK: trílateráli  
MESTNIK: pri trílaterálah  
ORODNIK: s trílaterálama  

množina  
IMENOVALNIK: trílaterále  
RODILNIK: trílaterál  
DAJALNIK: trílaterálam  
TOŽILNIK: trílaterále  
MESTNIK: pri trílaterálah  
ORODNIK: s trílaterálami  

  
TONEMSKO  

[trȋlaterȃla]  
IPA: [tɾíːlàtɛɾáːlà]  
ednina  

IMENOVALNIK: trȋlaterȃla  
RODILNIK: trȋlaterȃle  
DAJALNIK: trȋlaterȃli  
TOŽILNIK: trȋlaterȃlo  
MESTNIK: pri trȋlaterȃli  
ORODNIK: s trȋlaterȃlo  

dvojina  
IMENOVALNIK: trȋlaterȃli  
RODILNIK: trȋlaterȃl  
DAJALNIK: trȋlaterȃlama  
TOŽILNIK: trȋlaterȃli  
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MESTNIK: pri trȋlaterȃlah  
ORODNIK: s trȋlaterȃlama  

množina  
IMENOVALNIK: trȋlaterȃle  
RODILNIK: trȋlaterȃl  
DAJALNIK: trȋlaterȃlam  
TOŽILNIK: trȋlaterȃle  
MESTNIK: pri trȋlaterȃlah  
ORODNIK: s trȋlaterȃlami  

  
IZVOR  
↑trilateralen  
  

trílaterálen trílaterálna trílaterálno pridevnik  

[trílaterálən]  
POMEN  

1. ki zadeva, vključuje tri strani; SIN.: tripartitni  
▪ Ste član trilateralne komisije, neformalnega 
združenja približno 450 zelo uglednih posameznikov iz 
Severne Amerike, Evrope in Azije, ki pomembno 
oblikujejo javno mnenje.  
▪ Je tretji podpredsednik trilateralnega 
podpredsedstva združene stranke.  

2. v obliki trilateralni ki je v zvezi s trilateralo  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

trilateralni projekt | trilateralna komisija | trilateralno 
sodelovanje | trilateralno srečanje  
▪ Imenovali naj bi trilateralno komisijo Italije, 
Madžarske in Slovenije za uresničevanje ekonomskih 
projektov v okviru tako imenovanega petega 

koridorja, ki pelje prek Slovenije.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[trílaterálən]  
IPA: [ˈtɾiːlatɛˈɾaːlən]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: trílaterálen  
določno trílaterálni  

RODILNIK: trílaterálnega  
DAJALNIK: trílaterálnemu  
TOŽILNIK: trílaterálen  

določno trílaterálni  
živo trílaterálnega  

MESTNIK: pri trílaterálnem  
ORODNIK: s trílaterálnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: trílaterálna  
RODILNIK: trílaterálnih  
DAJALNIK: trílaterálnima  
TOŽILNIK: trílaterálna  
MESTNIK: pri trílaterálnih  
ORODNIK: s trílaterálnima  

množina  

IMENOVALNIK: trílaterálni  
RODILNIK: trílaterálnih  
DAJALNIK: trílaterálnim  
TOŽILNIK: trílaterálne  
MESTNIK: pri trílaterálnih  
ORODNIK: s trílaterálnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: trílaterálna  
RODILNIK: trílaterálne  
DAJALNIK: trílaterálni  
TOŽILNIK: trílaterálno  
MESTNIK: pri trílaterálni  
ORODNIK: s trílaterálno  

dvojina  
IMENOVALNIK: trílaterálni  
RODILNIK: trílaterálnih  
DAJALNIK: trílaterálnima  
TOŽILNIK: trílaterálni  
MESTNIK: pri trílaterálnih  
ORODNIK: s trílaterálnima  

množina  
IMENOVALNIK: trílaterálne  
RODILNIK: trílaterálnih  
DAJALNIK: trílaterálnim  
TOŽILNIK: trílaterálne  
MESTNIK: pri trílaterálnih  
ORODNIK: s trílaterálnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: trílaterálno  
RODILNIK: trílaterálnega  
DAJALNIK: trílaterálnemu  
TOŽILNIK: trílaterálno  
MESTNIK: pri trílaterálnem  
ORODNIK: s trílaterálnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: trílaterálni  
RODILNIK: trílaterálnih  
DAJALNIK: trílaterálnima  
TOŽILNIK: trílaterálni  
MESTNIK: pri trílaterálnih  
ORODNIK: s trílaterálnima  

množina  
IMENOVALNIK: trílaterálna  
RODILNIK: trílaterálnih  
DAJALNIK: trílaterálnim  
TOŽILNIK: trílaterálna  
MESTNIK: pri trílaterálnih  
ORODNIK: s trílaterálnimi  

  
TONEMSKO  

[trȋlaterȃlən]  
IPA: [tɾíːlàtɛɾáːl n]  
OSNOVNIK  

moški spol  
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ednina  
IMENOVALNIK: trȋlaterȃlen  

določno trȋlaterȃlni  
RODILNIK: trȋlaterȃlnega  
DAJALNIK: trȋlaterȃlnemu  
TOŽILNIK: trȋlaterȃlen  

določno trȋlaterȃlni  
živo trȋlaterȃlnega  

MESTNIK: pri trȋlaterȃlnem  
ORODNIK: s trȋlaterȃlnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: trȋlaterȃlna  
RODILNIK: trȋlaterȃlnih  
DAJALNIK: trȋlaterȃlnima  
TOŽILNIK: trȋlaterȃlna  
MESTNIK: pri trȋlaterȃlnih  
ORODNIK: s trȋlaterȃlnima  

množina  
IMENOVALNIK: trȋlaterȃlni  
RODILNIK: trȋlaterȃlnih  
DAJALNIK: trȋlaterȃlnim  
TOŽILNIK: trȋlaterȃlne  
MESTNIK: pri trȋlaterȃlnih  
ORODNIK: s trȋlaterȃlnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: trȋlaterȃlna  
RODILNIK: trȋlaterȃlne  
DAJALNIK: trȋlaterȃlni  
TOŽILNIK: trȋlaterȃlno  
MESTNIK: pri trȋlaterȃlni  
ORODNIK: s trȋlaterȃlno  

dvojina  
IMENOVALNIK: trȋlaterȃlni  
RODILNIK: trȋlaterȃlnih  
DAJALNIK: trȋlaterȃlnima  
TOŽILNIK: trȋlaterȃlni  
MESTNIK: pri trȋlaterȃlnih  
ORODNIK: s trȋlaterȃlnima  

množina  
IMENOVALNIK: trȋlaterȃlne  
RODILNIK: trȋlaterȃlnih  
DAJALNIK: trȋlaterȃlnim  
TOŽILNIK: trȋlaterȃlne  
MESTNIK: pri trȋlaterȃlnih  
ORODNIK: s trȋlaterȃlnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: trȋlaterȃlno  
RODILNIK: trȋlaterȃlnega  
DAJALNIK: trȋlaterȃlnemu  
TOŽILNIK: trȋlaterȃlno  
MESTNIK: pri trȋlaterȃlnem  
ORODNIK: s trȋlaterȃlnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: trȋlaterȃlni  

RODILNIK: trȋlaterȃlnih  
DAJALNIK: trȋlaterȃlnima  
TOŽILNIK: trȋlaterȃlni  
MESTNIK: pri trȋlaterȃlnih  
ORODNIK: s trȋlaterȃlnima  

množina  
IMENOVALNIK: trȋlaterȃlna  
RODILNIK: trȋlaterȃlnih  
DAJALNIK: trȋlaterȃlnim  
TOŽILNIK: trȋlaterȃlna  
MESTNIK: pri trȋlaterȃlnih  
ORODNIK: s trȋlaterȃlnimi  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem., angl. trilateral, frc. trilatéral iz 
nlat. trilateralis, iz ↑tri + laterālis ‛stranski’  
  

trípartítni trípartítna trípartítno pridevnik  

[trípartítni]  
POMEN  

ki zadeva, vključuje tri strani; SIN.: trilateralen  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

tripartitni dialog | tripartitni dogovor, sporazum | 

tripartitni organ | tripartitna komisija | tripartitna 

pogodba | tripartitna sestava | tripartitno sodelovanje  
▪ Novembra naj bi sklepali tripartitne pogodbe o 
prenosu sredstev – podpisniki bodo ministrstvo za 

kulturo, lokalna skupnost in lokalni zavod.  
▪ Posojilo bo lahko zavaroval s hipoteko na kupljeno 
stanovanje, če bo sklenil tripartitni sporazum z 
izbrano banko in skladom.  
▪ Konstituiranje sveta ni enostavno, saj statutarne 
odločbe predvidevajo tripartitno sestavo: tri člane 
imenuje vlada, trije člani so izvoljeni med 
predstavniki zavoda, tri člane pa imenuje t. i. 

zainteresirana javnost.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[trípartítni]  
IPA: [ˈtɾiːpaɾˈtiːtni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: trípartítni  
RODILNIK: trípartítnega  
DAJALNIK: trípartítnemu  
TOŽILNIK: trípartítni  

živo trípartítnega  
MESTNIK: pri trípartítnem  
ORODNIK: s trípartítnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: trípartítna  
RODILNIK: trípartítnih  
DAJALNIK: trípartítnima  
TOŽILNIK: trípartítna  
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MESTNIK: pri trípartítnih  
ORODNIK: s trípartítnima  

množina  
IMENOVALNIK: trípartítni  
RODILNIK: trípartítnih  
DAJALNIK: trípartítnim  
TOŽILNIK: trípartítne  
MESTNIK: pri trípartítnih  
ORODNIK: s trípartítnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: trípartítna  
RODILNIK: trípartítne  
DAJALNIK: trípartítni  
TOŽILNIK: trípartítno  
MESTNIK: pri trípartítni  
ORODNIK: s trípartítno  

dvojina  
IMENOVALNIK: trípartítni  
RODILNIK: trípartítnih  
DAJALNIK: trípartítnima  
TOŽILNIK: trípartítni  
MESTNIK: pri trípartítnih  
ORODNIK: s trípartítnima  

množina  
IMENOVALNIK: trípartítne  
RODILNIK: trípartítnih  
DAJALNIK: trípartítnim  
TOŽILNIK: trípartítne  
MESTNIK: pri trípartítnih  
ORODNIK: s trípartítnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: trípartítno  
RODILNIK: trípartítnega  
DAJALNIK: trípartítnemu  
TOŽILNIK: trípartítno  
MESTNIK: pri trípartítnem  
ORODNIK: s trípartítnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: trípartítni  
RODILNIK: trípartítnih  
DAJALNIK: trípartítnima  
TOŽILNIK: trípartítni  
MESTNIK: pri trípartítnih  
ORODNIK: s trípartítnima  

množina  
IMENOVALNIK: trípartítna  
RODILNIK: trípartítnih  
DAJALNIK: trípartítnim  
TOŽILNIK: trípartítna  
MESTNIK: pri trípartítnih  
ORODNIK: s trípartítnimi  

  
TONEMSKO  

[trȋpartȋtni]  

IPA: [tɾíːpàɾtíːtnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: trȋpartȋtni  
RODILNIK: trȋpartȋtnega  
DAJALNIK: trȋpartȋtnemu  
TOŽILNIK: trȋpartȋtni  

živo trȋpartȋtnega  
MESTNIK: pri trȋpartȋtnem  
ORODNIK: s trȋpartȋtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: trȋpartȋtna  
RODILNIK: trȋpartȋtnih  
DAJALNIK: trȋpartȋtnima  
TOŽILNIK: trȋpartȋtna  
MESTNIK: pri trȋpartȋtnih  
ORODNIK: s trȋpartȋtnima  

množina  
IMENOVALNIK: trȋpartȋtni  
RODILNIK: trȋpartȋtnih  
DAJALNIK: trȋpartȋtnim  
TOŽILNIK: trȋpartȋtne  
MESTNIK: pri trȋpartȋtnih  
ORODNIK: s trȋpartȋtnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: trȋpartȋtna  
RODILNIK: trȋpartȋtne  
DAJALNIK: trȋpartȋtni  
TOŽILNIK: trȋpartȋtno  
MESTNIK: pri trȋpartȋtni  
ORODNIK: s trȋpartȋtno  

dvojina  
IMENOVALNIK: trȋpartȋtni  
RODILNIK: trȋpartȋtnih  
DAJALNIK: trȋpartȋtnima  
TOŽILNIK: trȋpartȋtni  
MESTNIK: pri trȋpartȋtnih  
ORODNIK: s trȋpartȋtnima  

množina  
IMENOVALNIK: trȋpartȋtne  
RODILNIK: trȋpartȋtnih  
DAJALNIK: trȋpartȋtnim  
TOŽILNIK: trȋpartȋtne  
MESTNIK: pri trȋpartȋtnih  
ORODNIK: s trȋpartȋtnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: trȋpartȋtno  
RODILNIK: trȋpartȋtnega  
DAJALNIK: trȋpartȋtnemu  
TOŽILNIK: trȋpartȋtno  
MESTNIK: pri trȋpartȋtnem  
ORODNIK: s trȋpartȋtnim  

dvojina  
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IMENOVALNIK: trȋpartȋtni  
RODILNIK: trȋpartȋtnih  
DAJALNIK: trȋpartȋtnima  
TOŽILNIK: trȋpartȋtni  
MESTNIK: pri trȋpartȋtnih  
ORODNIK: s trȋpartȋtnima  

množina  
IMENOVALNIK: trȋpartȋtna  
RODILNIK: trȋpartȋtnih  
DAJALNIK: trȋpartȋtnim  
TOŽILNIK: trȋpartȋtna  
MESTNIK: pri trȋpartȋtnih  
ORODNIK: s trȋpartȋtnimi  

  
IZVOR  
prevzeto prek nem. tripartit, angl., frc. tripartite iz 
lat. tripartītus iz ↑tri + partīre ‛deliti’  
  

tuberkulózni tuberkulózna tuberkulózno pridevnik  

[tuberkulózni]  
POMEN  

1. ki je v zvezi s tuberkulozo; SIN.: jetičen  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

tuberkulozno obolenje, vnetje  
▪ Imela je tuberkulozno vnetje trebušne mrene v 

zadnji stopnji.  
▪ Tuberkulozna obolenja se že kar nekaj časa 
zdravijo doma.  

1.1. ki ga povzroča tuberkuloza  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

tuberkulozni meningitis  
▪ Tuberkulozni meningitis se pojavlja v delih sveta, 
kjer je tuberkuloza še vedno pogosta bolezen.  

1.2. ki ima tuberkulozo; SIN.: jetičen  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

tuberkulozni bolnik  
▪ Z upadom števila tuberkuloznih bolnikov so na 
Golniku svojo dejavnost vedno bolj širili na druga 
področja.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[tuberkulózni]  
IPA: [tubɛɾkuˈloːzni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: tuberkulózni  
RODILNIK: tuberkulóznega  
DAJALNIK: tuberkulóznemu  
TOŽILNIK: tuberkulózni  

živo tuberkulóznega  
MESTNIK: pri tuberkulóznem  
ORODNIK: s tuberkulóznim  

dvojina  

IMENOVALNIK: tuberkulózna  
RODILNIK: tuberkulóznih  
DAJALNIK: tuberkulóznima  
TOŽILNIK: tuberkulózna  
MESTNIK: pri tuberkulóznih  
ORODNIK: s tuberkulóznima  

množina  
IMENOVALNIK: tuberkulózni  
RODILNIK: tuberkulóznih  
DAJALNIK: tuberkulóznim  
TOŽILNIK: tuberkulózne  
MESTNIK: pri tuberkulóznih  
ORODNIK: s tuberkulóznimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: tuberkulózna  
RODILNIK: tuberkulózne  
DAJALNIK: tuberkulózni  
TOŽILNIK: tuberkulózno  
MESTNIK: pri tuberkulózni  
ORODNIK: s tuberkulózno  

dvojina  
IMENOVALNIK: tuberkulózni  
RODILNIK: tuberkulóznih  
DAJALNIK: tuberkulóznima  
TOŽILNIK: tuberkulózni  
MESTNIK: pri tuberkulóznih  
ORODNIK: s tuberkulóznima  

množina  
IMENOVALNIK: tuberkulózne  
RODILNIK: tuberkulóznih  
DAJALNIK: tuberkulóznim  
TOŽILNIK: tuberkulózne  
MESTNIK: pri tuberkulóznih  
ORODNIK: s tuberkulóznimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: tuberkulózno  
RODILNIK: tuberkulóznega  
DAJALNIK: tuberkulóznemu  
TOŽILNIK: tuberkulózno  
MESTNIK: pri tuberkulóznem  
ORODNIK: s tuberkulóznim  

dvojina  
IMENOVALNIK: tuberkulózni  
RODILNIK: tuberkulóznih  
DAJALNIK: tuberkulóznima  
TOŽILNIK: tuberkulózni  
MESTNIK: pri tuberkulóznih  
ORODNIK: s tuberkulóznima  

množina  
IMENOVALNIK: tuberkulózna  
RODILNIK: tuberkulóznih  
DAJALNIK: tuberkulóznim  
TOŽILNIK: tuberkulózna  
MESTNIK: pri tuberkulóznih  
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ORODNIK: s tuberkulóznimi  
  
TONEMSKO  

[tuberkul zni]  
IPA: [tubɛɾkulóːznì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: tuberkul zni  
RODILNIK: tuberkul znega  
DAJALNIK: tuberkul znemu  
TOŽILNIK: tuberkul zni  

živo tuberkul znega  
MESTNIK: pri tuberkul znem  
ORODNIK: s tuberkul znim  

dvojina  
IMENOVALNIK: tuberkul zna  
RODILNIK: tuberkul znih  
DAJALNIK: tuberkul znima  
TOŽILNIK: tuberkul zna  
MESTNIK: pri tuberkul znih  
ORODNIK: s tuberkul znima  

množina  
IMENOVALNIK: tuberkul zni  
RODILNIK: tuberkul znih  
DAJALNIK: tuberkul znim  
TOŽILNIK: tuberkul zne  
MESTNIK: pri tuberkul znih  
ORODNIK: s tuberkul znimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: tuberkul zna  
RODILNIK: tuberkul zne  
DAJALNIK: tuberkul zni  
TOŽILNIK: tuberkul zno  
MESTNIK: pri tuberkul zni  
ORODNIK: s tuberkul zno  

dvojina  
IMENOVALNIK: tuberkul zni  
RODILNIK: tuberkul znih  
DAJALNIK: tuberkul znima  
TOŽILNIK: tuberkul zni  
MESTNIK: pri tuberkul znih  
ORODNIK: s tuberkul znima  

množina  
IMENOVALNIK: tuberkul zne  
RODILNIK: tuberkul znih  
DAJALNIK: tuberkul znim  
TOŽILNIK: tuberkul zne  
MESTNIK: pri tuberkul znih  
ORODNIK: s tuberkul znimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: tuberkul zno  
RODILNIK: tuberkul znega  
DAJALNIK: tuberkul znemu  

TOŽILNIK: tuberkul zno  
MESTNIK: pri tuberkul znem  
ORODNIK: s tuberkul znim  

dvojina  
IMENOVALNIK: tuberkul zni  
RODILNIK: tuberkul znih  
DAJALNIK: tuberkul znima  
TOŽILNIK: tuberkul zni  
MESTNIK: pri tuberkul znih  
ORODNIK: s tuberkul znima  

množina  
IMENOVALNIK: tuberkul zna  
RODILNIK: tuberkul znih  
DAJALNIK: tuberkul znim  
TOŽILNIK: tuberkul zna  
MESTNIK: pri tuberkul znih  
ORODNIK: s tuberkul znimi  

  
IZVOR  
↑tuberkuloza  
  

udàv udáva samostalnik moškega spola  

[udà  udáva]  
POMEN  

velika nestrupena kača, ki se okrog plena ovije in 
ga pri tem zaduši; primerjaj lat. Boidae; SIN.: boa  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

▪ Udav ima trikotno glavo, ki je značilna za gade, 
zato ljudi pogosto prestraši.  
▪ Udavi svoj plen zadušijo.  

⏵ priredna zveza  
udav in piton  
▪ Vzgojil je že nekaj sto različnih kač, od strupenjač 

do pitonov in udavov.  
▪▪▪   
▪ Poznamo drevesne udave, udave, ki rijejo pod 
zemljo, ter deloma v vodi živeče vrste, kot je 
anakonda.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[udà  udáva]  
IPA: [uˈdau uˈdaːʋa]  
ednina  

IMENOVALNIK: udàv  
RODILNIK: udáva  
DAJALNIK: udávu  
TOŽILNIK: udáva  
MESTNIK: pri udávu  
ORODNIK: z udávom  

dvojina  
IMENOVALNIK: udáva  
RODILNIK: udávov  
DAJALNIK: udávoma  
TOŽILNIK: udáva  
MESTNIK: pri udávih  
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ORODNIK: z udávoma  
množina  

IMENOVALNIK: udávi  
RODILNIK: udávov  
DAJALNIK: udávom  
TOŽILNIK: udáve  
MESTNIK: pri udávih  
ORODNIK: z udávi  

  
TONEMSKO  

[udȁ  udáva]  
IPA: [udáu udàːʋá]  
ednina  

IMENOVALNIK: udȁv  
RODILNIK: udáva  
DAJALNIK: udávu  
TOŽILNIK: udáva  
MESTNIK: pri udávu tudi pri udȃvu  
ORODNIK: z udávom  

dvojina  
IMENOVALNIK: udáva  
RODILNIK: udávov in udȃvov  
DAJALNIK: udávoma  
TOŽILNIK: udáva  
MESTNIK: pri udávih in pri udȃvih  
ORODNIK: z udávoma  

množina  
IMENOVALNIK: udávi  
RODILNIK: udávov in udȃvov  
DAJALNIK: udávom  
TOŽILNIK: udáve  
MESTNIK: pri udávih in pri udȃvih  
ORODNIK: z udávi in z udȃvi  

  
STALNE ZVEZE  
  
navadni udav  

iz zoologije udav z rdečkasto rjavim repom; primerjaj lat. 
Boa constrictor; SIN.: iz zoologije rdečerepi udav  
▪ Med najbolj znane udave sodi navadni udav, ki živi v 

tropskih delih Amerike.  
  
rdečerepi udav  

iz zoologije udav z rdečkasto rjavim repom; primerjaj lat. 
Boa constrictor; SIN.: iz zoologije navadni udav  
▪ Odrasli samci rdečerepih udavov merijo 4–5 metrov, 
odrasle samice pa so še večje.  
▪ Postal je ponosen lastnik samčka in samice vrste 
rdečerepi udav.  
  
IZVOR  
prevzeto (prek hrv. ȕdāv) iz rus. udáv iz udavítь 
‛zadaviti’  
  

udórnica udórnice samostalnik ženskega spola  

[udórnica]  

POMEN  

iz geografije večja kotanja, nastala z udorom stropa 
kraške jame; SIN.: iz geografije koliševka  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

globoka udornica | kraška udornica | vhodna 
udornica  
▪ Globoke udornice kažejo na podzemno pretakanje 
voda med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice na 
Vrhniki.  
▪ Snežno jamo oziroma njeno vhodno udornico, ki 
leži v neposredni bližini planine Arta, so pastirji 
poznali že od nekdaj.  
▪ Nad poljem je v gozdu manjša udornica, na dnu 
katere je edini naravni vhod v jamski splet.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
dno udornice | rob udornice | sistem udornic  
▪ Na dnu udornice se nabira težji hladnejši zrak, zato 
so temperature pri dnu občutno nižje kot v zgornjih 
delih koliševke.  
▪ Na zgornjem zahodnem robu udornice se v lijakasti 
vrtači premera 15 m odpira vhod v brezno.  

▪▪▪   
▪ V udornici pred jamo je opazen vegetacijski obrat, v 
jami pa so našli več vrst endemičnih jamskih hroščev.  
▪ Kraška planota leži na nadmorski višini okoli 
380 metrov in je kraško razčlenjen svet s številnimi 

vrtačami, brezni, udornicami in jamami.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[udórnica]  
IPA: [uˈdoːɾniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: udórnica  
RODILNIK: udórnice  
DAJALNIK: udórnici  
TOŽILNIK: udórnico  
MESTNIK: pri udórnici  
ORODNIK: z udórnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: udórnici  
RODILNIK: udórnic  
DAJALNIK: udórnicama  
TOŽILNIK: udórnici  
MESTNIK: pri udórnicah  
ORODNIK: z udórnicama  

množina  
IMENOVALNIK: udórnice  
RODILNIK: udórnic  
DAJALNIK: udórnicam  
TOŽILNIK: udórnice  
MESTNIK: pri udórnicah  
ORODNIK: z udórnicami  

  
TONEMSKO  

[ud rnica]  
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IPA: [udóːɾnìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: ud rnica  
RODILNIK: ud rnice  
DAJALNIK: ud rnici  
TOŽILNIK: ud rnico  
MESTNIK: pri ud rnici  
ORODNIK: z ud rnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: ud rnici  
RODILNIK: ud rnic  
DAJALNIK: ud rnicama  
TOŽILNIK: ud rnici  
MESTNIK: pri ud rnicah  
ORODNIK: z ud rnicama  

množina  
IMENOVALNIK: ud rnice  
RODILNIK: ud rnic  
DAJALNIK: ud rnicam  
TOŽILNIK: ud rnice  
MESTNIK: pri ud rnicah  
ORODNIK: z ud rnicami  

  
IZVOR  
↑udor  
  

upepelítev upepelítve samostalnik ženskega spola  

[upepelítə  upepelítve]  
POMEN  

1. sežig trupla, da se spremeni v pepel, navadno 
za žarni pokop; SIN.: kremacija, kremiranje  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

upepelitev pokojnika  
▪ Odločili so se za upepelitev pokojnika in za žarni 
pokop.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
▪ Ljubljana ima krematorij od konca leta 1978, 
število upepelitev pa se ves čas veča.  

⏵ glag. + za + sam. beseda v tožilniku  
▪ Kristjani v najgosteje poseljenih delih Indije se 
namesto za pokop umrlih odločajo za upepelitev, saj 
jim na pokopališčih primanjkuje prostora.  

2. ekspresivno uničenje česa z ognjem, visoko 
temperaturo  
▪ Tri dni po upepelitvi Hirošime, 9. avgusta 1945, je 

padla podobna bomba na Nagasaki.  

2.1. ekspresivno uničenje česa sploh  
▪ Kulturna industrija je dejansko negacija umetnosti, 

je njena upepelitev.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[upepelítə  upepelítve]  
IPA: [upɛpɛˈliːtəu upɛpɛˈliːtʋɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: upepelítev  
RODILNIK: upepelítve  
DAJALNIK: upepelítvi  
TOŽILNIK: upepelítev  
MESTNIK: pri upepelítvi  
ORODNIK: z upepelítvijo  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepelítvi  
RODILNIK: upepelítev  
DAJALNIK: upepelítvama  
TOŽILNIK: upepelítvi  
MESTNIK: pri upepelítvah  
ORODNIK: z upepelítvama  

množina  
IMENOVALNIK: upepelítve  
RODILNIK: upepelítev  
DAJALNIK: upepelítvam  
TOŽILNIK: upepelítve  
MESTNIK: pri upepelítvah  
ORODNIK: z upepelítvami  

  
TONEMSKO  

[upepelȋtə  upepelȋtve]  
IPA: [upɛpɛlíːt u upɛpɛlíːtʋ ]  
ednina  

IMENOVALNIK: upepelȋtev  
RODILNIK: upepelȋtve  
DAJALNIK: upepelȋtvi  
TOŽILNIK: upepelȋtev  
MESTNIK: pri upepelȋtvi  
ORODNIK: z upepelȋtvijo  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepelȋtvi  
RODILNIK: upepelȋtev  
DAJALNIK: upepelȋtvama  
TOŽILNIK: upepelȋtvi  
MESTNIK: pri upepelȋtvah  
ORODNIK: z upepelȋtvama  

množina  
IMENOVALNIK: upepelȋtve  
RODILNIK: upepelȋtev  
DAJALNIK: upepelȋtvam  
TOŽILNIK: upepelȋtve  
MESTNIK: pri upepelȋtvah  
ORODNIK: z upepelȋtvami  

  
IZVOR  
↑upepeliti  
  

upepelíti upepelím dovršni glagol  

[upepelíti]  
POMEN  

1. sežgati truplo, da se spremeni v pepel, 
navadno za žarni pokop; SIN.: kremirati  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
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upepeliti pokojnika, truplo  
▪ Pokojnika bodo upepelili, pepel pa raztrosili.  
▪ Po končanih žalnih slovesnostih so ga upepelili in 
pokopali v najožjem družinskem krogu.  

2. ekspresivno uničiti kaj z ognjem, visoko 
temperaturo  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

upepeliti hišo, poslopje  
▪ Izbruhnil je velik požar, ki je upepelil velik del 

mesta.  
▪ Ogenj je upepelil ostrešje in del notranjosti 
stanovanjske hiše.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
ogenj upepeli KAJ  
▪ Ogenj je upepelil vse lesene in s slamo krite hiše.  
▪ Strela je upepelila kozolec.  

2.1. ekspresivno uničiti kaj sploh  
▪ Sumljivi nepremičninski posli utegnejo upepeliti 
njegovo politično kariero.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[upepelíti]  
IPA: [upɛpɛˈliːti]  
NEDOLOČNIK: upepelíti  
NAMENILNIK: upepelít  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: upepelím  
2. OSEBA: upepelíš  
3. OSEBA: upepelí  

dvojina  
1. OSEBA: upepelíva  
2. OSEBA: upepelíta  
3. OSEBA: upepelíta  

množina  
1. OSEBA: upepelímo  
2. OSEBA: upepelíte  
3. OSEBA: upepelíjo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: upepêli  
dvojina  

1. OSEBA: upepelíva  
2. OSEBA: upepelíta  

množina  
1. OSEBA: upepelímo  
2. OSEBA: upepelíte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: upepélil in upepelíl  
DVOJINA: upepelíla  
MNOŽINA: upepelíli  

ženski spol  
EDNINA: upepelíla  
DVOJINA: upepelíli  

MNOŽINA: upepelíle  
srednji spol  

EDNINA: upepelílo  
DVOJINA: upepelíli  
MNOŽINA: upepelíla  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: upepeljèn  
RODILNIK: upepeljênega  
DAJALNIK: upepeljênemu  
TOŽILNIK: upepeljèn  

živo upepeljênega  
MESTNIK: pri upepeljênem  
ORODNIK: z upepeljênim  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepeljêna  
RODILNIK: upepeljênih  
DAJALNIK: upepeljênima  
TOŽILNIK: upepeljêna  
MESTNIK: pri upepeljênih  
ORODNIK: z upepeljênima  

množina  
IMENOVALNIK: upepeljêni  
RODILNIK: upepeljênih  
DAJALNIK: upepeljênim  
TOŽILNIK: upepeljêne  
MESTNIK: pri upepeljênih  
ORODNIK: z upepeljênimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: upepeljêna  
RODILNIK: upepeljêne  
DAJALNIK: upepeljêni  
TOŽILNIK: upepeljêno  
MESTNIK: pri upepeljêni  
ORODNIK: z upepeljêno  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepeljêni  
RODILNIK: upepeljênih  
DAJALNIK: upepeljênima  
TOŽILNIK: upepeljêni  
MESTNIK: pri upepeljênih  
ORODNIK: z upepeljênima  

množina  
IMENOVALNIK: upepeljêne  
RODILNIK: upepeljênih  
DAJALNIK: upepeljênim  
TOŽILNIK: upepeljêne  
MESTNIK: pri upepeljênih  
ORODNIK: z upepeljênimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: upepeljêno  
RODILNIK: upepeljênega  
DAJALNIK: upepeljênemu  
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TOŽILNIK: upepeljêno  
MESTNIK: pri upepeljênem  
ORODNIK: z upepeljênim  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepeljêni  
RODILNIK: upepeljênih  
DAJALNIK: upepeljênima  
TOŽILNIK: upepeljêni  
MESTNIK: pri upepeljênih  
ORODNIK: z upepeljênima  

množina  
IMENOVALNIK: upepeljêna  
RODILNIK: upepeljênih  
DAJALNIK: upepeljênim  
TOŽILNIK: upepeljêna  
MESTNIK: pri upepeljênih  
ORODNIK: z upepeljênimi  

DELEŽJE NA -vši: upepelívši  
glagolnik  

ednina  
IMENOVALNIK: upepeljênje  
RODILNIK: upepeljênja  
DAJALNIK: upepeljênju  
TOŽILNIK: upepeljênje  
MESTNIK: pri upepeljênju  
ORODNIK: z upepeljênjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepeljênji  
RODILNIK: upepeljênj  
DAJALNIK: upepeljênjema  
TOŽILNIK: upepeljênji  
MESTNIK: pri upepeljênjih  
ORODNIK: z upepeljênjema  

množina  
IMENOVALNIK: upepeljênja  
RODILNIK: upepeljênj  
DAJALNIK: upepeljênjem  
TOŽILNIK: upepeljênja  
MESTNIK: pri upepeljênjih  
ORODNIK: z upepeljênji  

  
TONEMSKO  

[upepelíti] tudi [upepelȋti]  
IPA: [upɛpɛlìːtí] tudi [upɛpɛlíːtì]  
NEDOLOČNIK: upepelíti tudi upepelȋti  
NAMENILNIK: upepelȋt  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: upepelím  
2. OSEBA: upepelíš  
3. OSEBA: upepelí  

dvojina  
1. OSEBA: upepelíva  
2. OSEBA: upepelíta  
3. OSEBA: upepelíta  

množina  

1. OSEBA: upepelímo  
2. OSEBA: upepelíte  
3. OSEBA: upepelíjo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: upepéli  
dvojina  

1. OSEBA: upepelȋva  
2. OSEBA: upepelȋta  

množina  
1. OSEBA: upepelȋmo  
2. OSEBA: upepelȋte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: upep lil in upepelȋl  
DVOJINA: upepelȋla  
MNOŽINA: upepelȋli  

ženski spol  
EDNINA: upepelíla  
DVOJINA: upepelȋli  
MNOŽINA: upepelȋle  

srednji spol  
EDNINA: upepelȋlo  
DVOJINA: upepelȋli  
MNOŽINA: upepelȋla  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: upepeljȅn  
RODILNIK: upepeljénega  
DAJALNIK: upepeljénemu  
TOŽILNIK: upepeljȅn  

živo upepeljénega  
MESTNIK: pri upepeljénem  
ORODNIK: z upepeljénim  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepeljéna  
RODILNIK: upepeljénih  
DAJALNIK: upepeljénima  
TOŽILNIK: upepeljéna  
MESTNIK: pri upepeljénih  
ORODNIK: z upepeljénima  

množina  
IMENOVALNIK: upepeljéni  
RODILNIK: upepeljénih  
DAJALNIK: upepeljénim  
TOŽILNIK: upepeljéne  
MESTNIK: pri upepeljénih  
ORODNIK: z upepeljénimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: upepeljéna  
RODILNIK: upepeljéne  
DAJALNIK: upepeljéni  
TOŽILNIK: upepeljéno  
MESTNIK: pri upepeljéni  
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ORODNIK: z upepeljéno  
dvojina  

IMENOVALNIK: upepeljéni  
RODILNIK: upepeljénih  
DAJALNIK: upepeljénima  
TOŽILNIK: upepeljéni  
MESTNIK: pri upepeljénih  
ORODNIK: z upepeljénima  

množina  
IMENOVALNIK: upepeljéne  
RODILNIK: upepeljénih  
DAJALNIK: upepeljénim  
TOŽILNIK: upepeljéne  
MESTNIK: pri upepeljénih  
ORODNIK: z upepeljénimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: upepeljéno  
RODILNIK: upepeljénega  
DAJALNIK: upepeljénemu  
TOŽILNIK: upepeljéno  
MESTNIK: pri upepeljénem  
ORODNIK: z upepeljénim  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepeljéni  
RODILNIK: upepeljénih  
DAJALNIK: upepeljénima  
TOŽILNIK: upepeljéni  
MESTNIK: pri upepeljénih  
ORODNIK: z upepeljénima  

množina  
IMENOVALNIK: upepeljéna  
RODILNIK: upepeljénih  
DAJALNIK: upepeljénim  
TOŽILNIK: upepeljéna  
MESTNIK: pri upepeljénih  
ORODNIK: z upepeljénimi  

DELEŽJE NA -vši: upepelȋvši  
glagolnik  

ednina  
IMENOVALNIK: upepeljénje  
RODILNIK: upepeljénja  
DAJALNIK: upepeljénju  
TOŽILNIK: upepeljénje  
MESTNIK: pri upepeljénju  
ORODNIK: z upepeljénjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepeljénji in upepeljȇnji  
RODILNIK: upepeljȇnj  
DAJALNIK: upepeljénjema in upepeljȇnjema  
TOŽILNIK: upepeljénji in upepeljȇnji  
MESTNIK: pri upepeljȇnjih  
ORODNIK: z upepeljénjema in z upepeljȇnjema  

množina  
IMENOVALNIK: upepeljȇnja  
RODILNIK: upepeljȇnj  

DAJALNIK: upepeljȇnjem  
TOŽILNIK: upepeljȇnja  
MESTNIK: pri upepeljȇnjih  
ORODNIK: z upepeljȇnji  

  
IZVOR  
iz pepeliti iz ↑pepel  
  

upepeljèn upepeljêna upepeljêno pridevnik  

[upepeljèn]  
POMEN  

1. ki je s sežiganjem spremenjen v pepel, 
navadno za žarni pokop  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

upepeljeni ostanki | upepeljeno telo  
▪ Upepeljeni ostanki umrlega se lahko raztresejo na 
posebnem prostoru pokopališča.  
▪ Meni, da pravice, ki jih vsakemu državljanu daje 
ustava, dovoljujejo tudi odločanje o usodi lastnega 
upepeljenega telesa.  

▪▪▪   
▪ Pokojnik je bil upepeljen naslednji dan po smrti.  

2. ekspresivno ki je uničen z ognjem, visoko 
temperaturo  
▪ Mesto je bilo upepeljeno v zadnjih mesecih vojne.  
▪ Porušenih je bilo 7000 hiš, skoraj 20.000 zgradb pa 
je bilo upepeljenih.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[upepeljèn]  
IPA: [upɛpɛlˈjɛn]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: upepeljèn  
določno upepeljêni  

RODILNIK: upepeljênega  
DAJALNIK: upepeljênemu  
TOŽILNIK: upepeljèn  

določno upepeljêni  
živo upepeljênega  

MESTNIK: pri upepeljênem  
ORODNIK: z upepeljênim  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepeljêna  
RODILNIK: upepeljênih  
DAJALNIK: upepeljênima  
TOŽILNIK: upepeljêna  
MESTNIK: pri upepeljênih  
ORODNIK: z upepeljênima  

množina  
IMENOVALNIK: upepeljêni  
RODILNIK: upepeljênih  
DAJALNIK: upepeljênim  
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TOŽILNIK: upepeljêne  
MESTNIK: pri upepeljênih  
ORODNIK: z upepeljênimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: upepeljêna  
RODILNIK: upepeljêne  
DAJALNIK: upepeljêni  
TOŽILNIK: upepeljêno  
MESTNIK: pri upepeljêni  
ORODNIK: z upepeljêno  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepeljêni  
RODILNIK: upepeljênih  
DAJALNIK: upepeljênima  
TOŽILNIK: upepeljêni  
MESTNIK: pri upepeljênih  
ORODNIK: z upepeljênima  

množina  
IMENOVALNIK: upepeljêne  
RODILNIK: upepeljênih  
DAJALNIK: upepeljênim  
TOŽILNIK: upepeljêne  
MESTNIK: pri upepeljênih  
ORODNIK: z upepeljênimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: upepeljêno  
RODILNIK: upepeljênega  
DAJALNIK: upepeljênemu  
TOŽILNIK: upepeljêno  
MESTNIK: pri upepeljênem  
ORODNIK: z upepeljênim  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepeljêni  
RODILNIK: upepeljênih  
DAJALNIK: upepeljênima  
TOŽILNIK: upepeljêni  
MESTNIK: pri upepeljênih  
ORODNIK: z upepeljênima  

množina  
IMENOVALNIK: upepeljêna  
RODILNIK: upepeljênih  
DAJALNIK: upepeljênim  
TOŽILNIK: upepeljêna  
MESTNIK: pri upepeljênih  
ORODNIK: z upepeljênimi  

  
TONEMSKO  

[upepeljȅn]  
IPA: [upɛpɛlj n]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: upepeljȅn  
določno upepeljéni  

RODILNIK: upepeljénega  
DAJALNIK: upepeljénemu  
TOŽILNIK: upepeljȅn  

določno upepeljéni  
živo upepeljénega  

MESTNIK: pri upepeljénem  
ORODNIK: z upepeljénim  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepeljéna  
RODILNIK: upepeljénih  
DAJALNIK: upepeljénima  
TOŽILNIK: upepeljéna  
MESTNIK: pri upepeljénih  
ORODNIK: z upepeljénima  

množina  
IMENOVALNIK: upepeljéni  
RODILNIK: upepeljénih  
DAJALNIK: upepeljénim  
TOŽILNIK: upepeljéne  
MESTNIK: pri upepeljénih  
ORODNIK: z upepeljénimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: upepeljéna  
RODILNIK: upepeljéne  
DAJALNIK: upepeljéni  
TOŽILNIK: upepeljéno  
MESTNIK: pri upepeljéni  
ORODNIK: z upepeljéno  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepeljéni  
RODILNIK: upepeljénih  
DAJALNIK: upepeljénima  
TOŽILNIK: upepeljéni  
MESTNIK: pri upepeljénih  
ORODNIK: z upepeljénima  

množina  
IMENOVALNIK: upepeljéne  
RODILNIK: upepeljénih  
DAJALNIK: upepeljénim  
TOŽILNIK: upepeljéne  
MESTNIK: pri upepeljénih  
ORODNIK: z upepeljénimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: upepeljéno  
RODILNIK: upepeljénega  
DAJALNIK: upepeljénemu  
TOŽILNIK: upepeljéno  
MESTNIK: pri upepeljénem  
ORODNIK: z upepeljénim  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepeljéni  
RODILNIK: upepeljénih  
DAJALNIK: upepeljénima  
TOŽILNIK: upepeljéni  
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MESTNIK: pri upepeljénih  
ORODNIK: z upepeljénima  

množina  
IMENOVALNIK: upepeljéna  
RODILNIK: upepeljénih  
DAJALNIK: upepeljénim  
TOŽILNIK: upepeljéna  
MESTNIK: pri upepeljénih  
ORODNIK: z upepeljénimi  

  
IZVOR  
↑upepeliti  
  

upepeljevánje upepeljevánja samostalnik srednjega spola  

[upepeljevánje]  
POMEN  

sežiganje trupla, da se spremeni v pepel, 
navadno za žarni pokop; SIN.: kremacija, kremiranje  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

upepeljevanje pokojnikov, trupel  
▪ Do sredine 70. let prejšnjega stoletja je bilo 
upepeljevanj in žarnih pokopov umrlih v Sloveniji 

zelo malo.  
▪ Potrebo po novi upepelitveni peči je narekoval 
naraščajoči trend upepeljevanj pokojnikov, saj se za 

žarne pokope odloča vse več ljudi.  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Obredu upepeljevanja mrtvih so dali poseben 
verski pomen.  

⏵ sam. beseda + za + sam. beseda v tožilniku  
▪ Svojcem bodo omogočili spremljanje pokojnika vse 
do peči za upepeljevanje.  

▪▪▪   
▪ Razmerje med klasičnim pokopom s krsto in žarnim 
pokopom z žaro se je začelo spreminjati v korist 
upepeljevanja.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[upepeljevánje]  
IPA: [upɛpɛljɛˈʋaːnjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: upepeljevánje  
RODILNIK: upepeljevánja  
DAJALNIK: upepeljevánju  
TOŽILNIK: upepeljevánje  
MESTNIK: pri upepeljevánju  
ORODNIK: z upepeljevánjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepeljevánji  
RODILNIK: upepeljevánj  
DAJALNIK: upepeljevánjema  
TOŽILNIK: upepeljevánji  
MESTNIK: pri upepeljevánjih  
ORODNIK: z upepeljevánjema  

množina  

IMENOVALNIK: upepeljevánja  
RODILNIK: upepeljevánj  
DAJALNIK: upepeljevánjem  
TOŽILNIK: upepeljevánja  
MESTNIK: pri upepeljevánjih  
ORODNIK: z upepeljevánji  

  
TONEMSKO  

[upepeljevȃnje]  
IPA: [upɛpɛljɛʋáːnj ]  
ednina  

IMENOVALNIK: upepeljevȃnje  
RODILNIK: upepeljevȃnja  
DAJALNIK: upepeljevȃnju  
TOŽILNIK: upepeljevȃnje  
MESTNIK: pri upepeljevȃnju  
ORODNIK: z upepeljevȃnjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: upepeljevȃnji  
RODILNIK: upepeljevȃnj  
DAJALNIK: upepeljevȃnjema  
TOŽILNIK: upepeljevȃnji  
MESTNIK: pri upepeljevȃnjih  
ORODNIK: z upepeljevȃnjema  

množina  
IMENOVALNIK: upepeljevȃnja  
RODILNIK: upepeljevȃnj  
DAJALNIK: upepeljevȃnjem  
TOŽILNIK: upepeljevȃnja  
MESTNIK: pri upepeljevȃnjih  
ORODNIK: z upepeljevȃnji  

  
IZVOR  
↑upepeljevati  
  

úzo úza; in ouzo samostalnik moškega spola  

[úzo]  
POMEN  

žgana pijača iz janeža, po izvoru iz Grčije  
▪ Za 850 litrov uza potrebujejo od tri do pet 

kilogramov janeževih semen.  
▪ Pijeva uzo in grizljava koščke pečenih lovk 
hobotnice.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[úzo]  
IPA: [ˈuːzɔ]  
ednina  

IMENOVALNIK: úzo  
RODILNIK: úza  
DAJALNIK: úzu  
TOŽILNIK: úzo  
MESTNIK: pri úzu  
ORODNIK: z úzom  

dvojina  
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IMENOVALNIK: úza  
RODILNIK: úzov  
DAJALNIK: úzoma  
TOŽILNIK: úza  
MESTNIK: pri úzih  
ORODNIK: z úzoma  

množina  
IMENOVALNIK: úzi  
RODILNIK: úzov  
DAJALNIK: úzom  
TOŽILNIK: úze  
MESTNIK: pri úzih  
ORODNIK: z úzi  

  
TONEMSKO  

[ȗzo]  
IPA: [úːz ]  
ednina  

IMENOVALNIK: ȗzo  
RODILNIK: ȗza  
DAJALNIK: ȗzu  
TOŽILNIK: ȗzo  
MESTNIK: pri ȗzu  
ORODNIK: z ȗzom  

dvojina  
IMENOVALNIK: ȗza  
RODILNIK: ȗzov  
DAJALNIK: ȗzoma  
TOŽILNIK: ȗza  
MESTNIK: pri ȗzih  
ORODNIK: z ȗzoma  

množina  
IMENOVALNIK: ȗzi  
RODILNIK: ȗzov  
DAJALNIK: ȗzom  
TOŽILNIK: ȗze  
MESTNIK: pri ȗzih  
ORODNIK: z ȗzi  

  
IZVOR  
↑ouzo  
  

V simbol  

POMEN  

1. simbol za enoto volt  
▪ Celotna Evropa uporablja oskrbo električne energije 
z izmenično napetostjo 220–240 V in frekvenco 
50 Hz.  

2. del pridevniške zloženke v obliki n-V <-voltni>  
▪ Za motorje, ki nimajo poteznega zaganjalnika, 
potrebujemo še električni zaganjalnik in 12-V 
akumulator.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑volt  

  

varója varóje samostalnik ženskega spola  

[varója]  
POMEN  

1. iz čebelarstva parazitska pršica, ki zajeda odrasle 
čebele in čebelje bube; SIN.: varoza  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

▪ Odpornost varoje proti kakemu zdravilu se ne 
pojavi čez noč, temveč lahko počasi narašča celo 
več let.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
▪ Skozi rano, ki jo povzroči varoja, lahko v čebelo 
prodirajo mikroorganizmi, zaradi česar pride še do 

drugotne okužbe.  
▪ Kritično obdobje nastopi šele v poznem poletju 
oziroma jeseni, ker se takrat količina čebelje zalege 
v panju začne zmanjševati, varoja pa se razmnožuje 
še vedno enako hitro.  

▪▪▪   
▪ Za realno oceno napadenosti družin z varojami je 
treba naravni odpad varoj spremljati vsaj 20 dni 

oziroma en ciklus razvoja čebele.  

1.1. bolezen, ki jo povzroča ta pršica; SIN.: iz 

čebelarstva varoza  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

zatiranje varoje  
▪ V vzorcih odmrlih čebel naj bi bila tudi nekatera 
nedovoljena zdravila za zdravljenje varoje.  

⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  
▪ Čebelarji varojo lahko zatirajo s konvencionalnimi 
ali ekološkimi zdravili.  

▪▪▪   
▪ Z varojo napadena družina začne pred propadom 
neselektivno uničevati zalego (tudi zdravo), kar še 
pospeši njen propad.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[varója]  
IPA: [ʋaˈɾoːja]  
ednina  

IMENOVALNIK: varója  
RODILNIK: varóje  
DAJALNIK: varóji  
TOŽILNIK: varójo  
MESTNIK: pri varóji  
ORODNIK: z varójo  

dvojina  
IMENOVALNIK: varóji  
RODILNIK: varój  
DAJALNIK: varójama  
TOŽILNIK: varóji  
MESTNIK: pri varójah  
ORODNIK: z varójama  

množina  
IMENOVALNIK: varóje  
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RODILNIK: varój  
DAJALNIK: varójam  
TOŽILNIK: varóje  
MESTNIK: pri varójah  
ORODNIK: z varójami  

  
TONEMSKO  

[var ja]  
IPA: [ʋaɾóːjà]  
ednina  

IMENOVALNIK: var ja  
RODILNIK: var je  
DAJALNIK: var ji  
TOŽILNIK: var jo  
MESTNIK: pri var ji  
ORODNIK: z var jo  

dvojina  
IMENOVALNIK: var ji  
RODILNIK: var j  
DAJALNIK: var jama  
TOŽILNIK: var ji  
MESTNIK: pri var jah  
ORODNIK: z var jama  

množina  
IMENOVALNIK: var je  
RODILNIK: var j  
DAJALNIK: var jam  
TOŽILNIK: var je  
MESTNIK: pri var jah  
ORODNIK: z var jami  

  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. varroa, po rimskem učenjaku 
Marku Terenciju Varu  
  

varóza varóze samostalnik ženskega spola  

[varóza]  
POMEN  

1. iz čebelarstva bolezen odraslih čebel in čebeljih 
bub, ki jo povzroča parazitska pršica varoja; SIN.: 

varoja  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

zatiranje varoze | zdravljenje varoze  
▪ Čebelarji imajo za zdravljenje varoze na voljo 

konvencionalna ali ekološka zdravila.  
▪ Težave z obvladovanjem varoze kot najbolj pereče 
bolezni pri čebelah imajo tudi v Nemčiji, Franciji in 

drugih državah.  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

zdraviti varozo  
▪ Začeli smo s predavanji in delavnicami, s katerimi 
želimo usposobiti čim več čebelarjev, da bi začeli 
zdraviti varozo samo z naravnimi zdravili.  

1.1. parazitska pršica, ki povzroča to bolezen; 

SIN.: iz čebelarstva varoja  

▪ Varoza se preživlja z beljakovinami iz čebelje 
hemolimfe.  
▪ Pogosto se dogaja, da varoza le načne in navrta 
čebele, virus pa jih ubije.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[varóza]  
IPA: [ʋaˈɾoːza]  
ednina  

IMENOVALNIK: varóza  
RODILNIK: varóze  
DAJALNIK: varózi  
TOŽILNIK: varózo  
MESTNIK: pri varózi  
ORODNIK: z varózo  

dvojina  
IMENOVALNIK: varózi  
RODILNIK: varóz  
DAJALNIK: varózama  
TOŽILNIK: varózi  
MESTNIK: pri varózah  
ORODNIK: z varózama  

množina  
IMENOVALNIK: varóze  
RODILNIK: varóz  
DAJALNIK: varózam  
TOŽILNIK: varóze  
MESTNIK: pri varózah  
ORODNIK: z varózami  

  
TONEMSKO  

[var za]  
IPA: [ʋaɾóːzà]  
ednina  

IMENOVALNIK: var za  
RODILNIK: var ze  
DAJALNIK: var zi  
TOŽILNIK: var zo  
MESTNIK: pri var zi  
ORODNIK: z var zo  

dvojina  
IMENOVALNIK: var zi  
RODILNIK: var z  
DAJALNIK: var zama  
TOŽILNIK: var zi  
MESTNIK: pri var zah  
ORODNIK: z var zama  

množina  
IMENOVALNIK: var ze  
RODILNIK: var z  
DAJALNIK: var zam  
TOŽILNIK: var ze  
MESTNIK: pri var zah  
ORODNIK: z var zami  
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IZVOR  
prevzeto iz nlat. varroosis ‛bolezen, ki jo povzroča 
varoja’, glej ↑varoja  
  

vát váta; tudi watt samostalnik moškega spola  

[vát]  
POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje moči in 
različnih oblik energijskega toka, ki ustreza 
enemu džulu prenesene energije na sekundo 

[W]  
⏵ glag. + števnik + količinski sam.  

porabiti, proizvesti n vatov ČESA  
▪ Pri polni obremenitvi bosta procesorja porabljala 
95 vatov električne moči.  
▪ Sončne celice v velikosti dveh igralnih kart, ki 
tehtajo komaj en gram, lahko proizvedejo 2,6 vata 
električne moči, dovolj za luč na kolesu.  

⏵ števnik + količinski sam. + sam. beseda v rodilniku  
n vatov energije, moči, toplote  
▪ Pri izbiri napajalnika bodite pozorni, da zmore 

zagotoviti vsaj 350 vatov moči.  
▪ Sveča v povprečju oddaja 40 vatov toplote in 

13 lumnov svetlobe.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[vát]  
IPA: [ˈʋaːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: vát  
RODILNIK: váta  
DAJALNIK: vátu  
TOŽILNIK: vát  
MESTNIK: pri vátu  
ORODNIK: z vátom  

dvojina  
IMENOVALNIK: váta  
RODILNIK: vátov  
DAJALNIK: vátoma  
TOŽILNIK: váta  
MESTNIK: pri vátih  
ORODNIK: z vátoma  

množina  
IMENOVALNIK: váti  
RODILNIK: vátov  
DAJALNIK: vátom  
TOŽILNIK: váte  
MESTNIK: pri vátih  
ORODNIK: z váti  

  
TONEMSKO  

[vȃt]  
IPA: [ʋáːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: vȃt  

RODILNIK: vȃta  
DAJALNIK: vȃtu  
TOŽILNIK: vȃt  
MESTNIK: pri vȃtu  
ORODNIK: z vȃtom  

dvojina  
IMENOVALNIK: vȃta  
RODILNIK: vȃtov  
DAJALNIK: vȃtoma  
TOŽILNIK: vȃta  
MESTNIK: pri vȃtih  
ORODNIK: z vȃtoma  

množina  
IMENOVALNIK: vȃti  
RODILNIK: vȃtov  
DAJALNIK: vȃtom  
TOŽILNIK: vȃte  
MESTNIK: pri vȃtih  
ORODNIK: z vȃti  

  
IZVOR  
↑watt  
  

vátni vátna vátno pridevnik  

[vátni]  
POMEN  

del pridevniške zloženke v obliki n-vatni ki je v zvezi z 
določenim številom vatov  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

n-vatni elektromotor, napajalnik | n-vatni 
ojačevalnik, zvočnik | n-vatna sijalka, žarnica  
▪ Orodje, ki ga v električno omrežje priključimo s 
3 m dolgim kablom, poganja 400-vatni 
elektromotor.  
▪ Zadostuje preprosta in varčna 40-vatna žarnica, da 
se ustvari zanimiv dekorativni element svetlobe in 

senc.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[vátni]  
IPA: [ˈʋaːtni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: vátni  
RODILNIK: vátnega  
DAJALNIK: vátnemu  
TOŽILNIK: vátni  

živo vátnega  
MESTNIK: pri vátnem  
ORODNIK: z vátnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: vátna  
RODILNIK: vátnih  
DAJALNIK: vátnima  
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TOŽILNIK: vátna  
MESTNIK: pri vátnih  
ORODNIK: z vátnima  

množina  
IMENOVALNIK: vátni  
RODILNIK: vátnih  
DAJALNIK: vátnim  
TOŽILNIK: vátne  
MESTNIK: pri vátnih  
ORODNIK: z vátnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: vátna  
RODILNIK: vátne  
DAJALNIK: vátni  
TOŽILNIK: vátno  
MESTNIK: pri vátni  
ORODNIK: z vátno  

dvojina  
IMENOVALNIK: vátni  
RODILNIK: vátnih  
DAJALNIK: vátnima  
TOŽILNIK: vátni  
MESTNIK: pri vátnih  
ORODNIK: z vátnima  

množina  
IMENOVALNIK: vátne  
RODILNIK: vátnih  
DAJALNIK: vátnim  
TOŽILNIK: vátne  
MESTNIK: pri vátnih  
ORODNIK: z vátnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: vátno  
RODILNIK: vátnega  
DAJALNIK: vátnemu  
TOŽILNIK: vátno  
MESTNIK: pri vátnem  
ORODNIK: z vátnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: vátni  
RODILNIK: vátnih  
DAJALNIK: vátnima  
TOŽILNIK: vátni  
MESTNIK: pri vátnih  
ORODNIK: z vátnima  

množina  
IMENOVALNIK: vátna  
RODILNIK: vátnih  
DAJALNIK: vátnim  
TOŽILNIK: vátna  
MESTNIK: pri vátnih  
ORODNIK: z vátnimi  

  
TONEMSKO  

[vȃtni]  
IPA: [ʋáːtnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: vȃtni  
RODILNIK: vȃtnega  
DAJALNIK: vȃtnemu  
TOŽILNIK: vȃtni  

živo vȃtnega  
MESTNIK: pri vȃtnem  
ORODNIK: z vȃtnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: vȃtna  
RODILNIK: vȃtnih  
DAJALNIK: vȃtnima  
TOŽILNIK: vȃtna  
MESTNIK: pri vȃtnih  
ORODNIK: z vȃtnima  

množina  
IMENOVALNIK: vȃtni  
RODILNIK: vȃtnih  
DAJALNIK: vȃtnim  
TOŽILNIK: vȃtne  
MESTNIK: pri vȃtnih  
ORODNIK: z vȃtnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: vȃtna  
RODILNIK: vȃtne  
DAJALNIK: vȃtni  
TOŽILNIK: vȃtno  
MESTNIK: pri vȃtni  
ORODNIK: z vȃtno  

dvojina  
IMENOVALNIK: vȃtni  
RODILNIK: vȃtnih  
DAJALNIK: vȃtnima  
TOŽILNIK: vȃtni  
MESTNIK: pri vȃtnih  
ORODNIK: z vȃtnima  

množina  
IMENOVALNIK: vȃtne  
RODILNIK: vȃtnih  
DAJALNIK: vȃtnim  
TOŽILNIK: vȃtne  
MESTNIK: pri vȃtnih  
ORODNIK: z vȃtnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: vȃtno  
RODILNIK: vȃtnega  
DAJALNIK: vȃtnemu  
TOŽILNIK: vȃtno  
MESTNIK: pri vȃtnem  
ORODNIK: z vȃtnim  
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dvojina  
IMENOVALNIK: vȃtni  
RODILNIK: vȃtnih  
DAJALNIK: vȃtnima  
TOŽILNIK: vȃtni  
MESTNIK: pri vȃtnih  
ORODNIK: z vȃtnima  

množina  
IMENOVALNIK: vȃtna  
RODILNIK: vȃtnih  
DAJALNIK: vȃtnim  
TOŽILNIK: vȃtna  
MESTNIK: pri vȃtnih  
ORODNIK: z vȃtnimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
vatna ura  

nestandardna merska enota za izražanje energije 
ali opravljenega dela, 3600 džulov [Wh]  
▪ Polnilnik uporablja posebne kasete z vodikom, vsaka 
od njih pa zagotavlja 25 vatnih ur energije.  
  
IZVOR  
↑vat  
  

véber vébra; in weber samostalnik moškega spola  

[vébər]  
POMEN  

iz elektrotehnike, iz fizike izpeljana merska enota za 
izražanje magnetnega pretoka, ki ustreza 
spremembi magnetnega pretoka skozi en navoj 
tuljave v eni sekundi, ki inducira električno 
napetost enega volta [Wb]  
▪ Veber je sestavljena enota mednarodnega merskega 
sistema SI.  
▪ Katero fizikalno veličino izražamo v vebrih?  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[vébər]  
IPA: [ˈʋeːbəɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: véber  
RODILNIK: vébra  
DAJALNIK: vébru  
TOŽILNIK: véber  
MESTNIK: pri vébru  
ORODNIK: z vébrom  

dvojina  
IMENOVALNIK: vébra  
RODILNIK: vébrov  
DAJALNIK: vébroma  
TOŽILNIK: vébra  
MESTNIK: pri vébrih  

ORODNIK: z vébroma  
množina  

IMENOVALNIK: vébri  
RODILNIK: vébrov  
DAJALNIK: vébrom  
TOŽILNIK: vébre  
MESTNIK: pri vébrih  
ORODNIK: z vébri  

  
TONEMSKO  

[v bər]  
IPA: [ʋèːb ɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: v ber  
RODILNIK: v bra  
DAJALNIK: v bru  
TOŽILNIK: v ber  
MESTNIK: pri v bru  
ORODNIK: z v brom  

dvojina  
IMENOVALNIK: v bra  
RODILNIK: v brov tudi v brov  
DAJALNIK: v broma  
TOŽILNIK: v bra  
MESTNIK: pri v brih tudi pri v brih  
ORODNIK: z v broma  

množina  
IMENOVALNIK: v bri  
RODILNIK: v brov tudi v brov  
DAJALNIK: v brom  
TOŽILNIK: v bre  
MESTNIK: pri v brih tudi pri v brih  
ORODNIK: z v bri tudi z v bri  

  
IZVOR  
↑weber  
  

vgravírati vgravíram dovršni glagol  

[wgravírati]  
POMEN  

1. vrezati črke, podobe v tršo podlago  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

vgravirati ime, napis, posvetilo, številko  
▪ Presenetil me je s podarjeno flavto, ki je 
neprecenljive vrednosti, saj je dal vanjo vgravirati 
posvetilo.  
▪ Na prstan je dala vgravirati nekaj skrivnostnih 
besed.  

⏵ glag. + glag. v nedoločniku  
dati vgravirati  
▪ Nekateri hopliti so pred bitko dali v bojno opremo 
vgravirati svoje ime, kar je bilo ob identifikaciji zelo 
dobrodošlo.  

⏵ glag. + v + sam. beseda v tožilniku  
▪ V hotelih včasih v milo vgravirajo inicialke.  
▪ V kipce bodo vgravirali imena zmagovalcev.  
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2. ekspresivno povzročiti, da se česa ne da pozabiti  
▪ Ko si v podzavest vgraviraš različne fotografske 
motive klasičnih mojstrov, kadri avtomatično pridejo.  
▪ Hipnotiziralo, travmatiziralo je ljudi, vgraviralo se jim 
je v spomin, dokončno.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[wgravírati]  
IPA: [wgɾaˈʋiːɾati]  
NEDOLOČNIK: vgravírati  
NAMENILNIK: vgravírat  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: vgravíram  
2. OSEBA: vgravíraš  
3. OSEBA: vgravíra  

dvojina  
1. OSEBA: vgravírava  
2. OSEBA: vgravírata  
3. OSEBA: vgravírata  

množina  
1. OSEBA: vgravíramo  
2. OSEBA: vgravírate  
3. OSEBA: vgravírajo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: vgravíraj  
dvojina  

1. OSEBA: vgravírajva  
2. OSEBA: vgravírajta  

množina  
1. OSEBA: vgravírajmo  
2. OSEBA: vgravírajte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: vgravíral  
DVOJINA: vgravírala  
MNOŽINA: vgravírali  

ženski spol  
EDNINA: vgravírala  
DVOJINA: vgravírali  
MNOŽINA: vgravírale  

srednji spol  
EDNINA: vgravíralo  
DVOJINA: vgravírali  
MNOŽINA: vgravírala  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: vgravíran  
RODILNIK: vgravíranega  
DAJALNIK: vgravíranemu  
TOŽILNIK: vgravíran  

živo vgravíranega  
MESTNIK: pri vgravíranem  

ORODNIK: z vgravíranim  
dvojina  

IMENOVALNIK: vgravírana  
RODILNIK: vgravíranih  
DAJALNIK: vgravíranima  
TOŽILNIK: vgravírana  
MESTNIK: pri vgravíranih  
ORODNIK: z vgravíranima  

množina  
IMENOVALNIK: vgravírani  
RODILNIK: vgravíranih  
DAJALNIK: vgravíranim  
TOŽILNIK: vgravírane  
MESTNIK: pri vgravíranih  
ORODNIK: z vgravíranimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: vgravírana  
RODILNIK: vgravírane  
DAJALNIK: vgravírani  
TOŽILNIK: vgravírano  
MESTNIK: pri vgravírani  
ORODNIK: z vgravírano  

dvojina  
IMENOVALNIK: vgravírani  
RODILNIK: vgravíranih  
DAJALNIK: vgravíranima  
TOŽILNIK: vgravírani  
MESTNIK: pri vgravíranih  
ORODNIK: z vgravíranima  

množina  
IMENOVALNIK: vgravírane  
RODILNIK: vgravíranih  
DAJALNIK: vgravíranim  
TOŽILNIK: vgravírane  
MESTNIK: pri vgravíranih  
ORODNIK: z vgravíranimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: vgravírano  
RODILNIK: vgravíranega  
DAJALNIK: vgravíranemu  
TOŽILNIK: vgravírano  
MESTNIK: pri vgravíranem  
ORODNIK: z vgravíranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: vgravírani  
RODILNIK: vgravíranih  
DAJALNIK: vgravíranima  
TOŽILNIK: vgravírani  
MESTNIK: pri vgravíranih  
ORODNIK: z vgravíranima  

množina  
IMENOVALNIK: vgravírana  
RODILNIK: vgravíranih  
DAJALNIK: vgravíranim  
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TOŽILNIK: vgravírana  
MESTNIK: pri vgravíranih  
ORODNIK: z vgravíranimi  

glagolnik  
ednina  

IMENOVALNIK: vgravíranje  
RODILNIK: vgravíranja  
DAJALNIK: vgravíranju  
TOŽILNIK: vgravíranje  
MESTNIK: pri vgravíranju  
ORODNIK: z vgravíranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: vgravíranji  
RODILNIK: vgravíranj  
DAJALNIK: vgravíranjema  
TOŽILNIK: vgravíranji  
MESTNIK: pri vgravíranjih  
ORODNIK: z vgravíranjema  

množina  
IMENOVALNIK: vgravíranja  
RODILNIK: vgravíranj  
DAJALNIK: vgravíranjem  
TOŽILNIK: vgravíranja  
MESTNIK: pri vgravíranjih  
ORODNIK: z vgravíranji  

  
TONEMSKO  

[wgravȋrati]  
IPA: [wgɾaʋíːɾàti]  
NEDOLOČNIK: vgravȋrati  
NAMENILNIK: vgravȋrat  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: vgravȋram  
2. OSEBA: vgravȋraš  
3. OSEBA: vgravȋra  

dvojina  
1. OSEBA: vgravȋrava  
2. OSEBA: vgravȋrata  
3. OSEBA: vgravȋrata  

množina  
1. OSEBA: vgravȋramo  
2. OSEBA: vgravȋrate  
3. OSEBA: vgravȋrajo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: vgravȋraj  
dvojina  

1. OSEBA: vgravȋrajva  
2. OSEBA: vgravȋrajta  

množina  
1. OSEBA: vgravȋrajmo  
2. OSEBA: vgravȋrajte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: vgravȋral  

DVOJINA: vgravȋrala  
MNOŽINA: vgravȋrali  

ženski spol  
EDNINA: vgravȋrala  
DVOJINA: vgravȋrali  
MNOŽINA: vgravȋrale  

srednji spol  
EDNINA: vgravȋralo  
DVOJINA: vgravȋrali  
MNOŽINA: vgravȋrala  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: vgravȋran  
RODILNIK: vgravȋranega  
DAJALNIK: vgravȋranemu  
TOŽILNIK: vgravȋran  

živo vgravȋranega  
MESTNIK: pri vgravȋranem  
ORODNIK: z vgravȋranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: vgravȋrana  
RODILNIK: vgravȋranih  
DAJALNIK: vgravȋranima  
TOŽILNIK: vgravȋrana  
MESTNIK: pri vgravȋranih  
ORODNIK: z vgravȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: vgravȋrani  
RODILNIK: vgravȋranih  
DAJALNIK: vgravȋranim  
TOŽILNIK: vgravȋrane  
MESTNIK: pri vgravȋranih  
ORODNIK: z vgravȋranimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: vgravȋrana  
RODILNIK: vgravȋrane  
DAJALNIK: vgravȋrani  
TOŽILNIK: vgravȋrano  
MESTNIK: pri vgravȋrani  
ORODNIK: z vgravȋrano  

dvojina  
IMENOVALNIK: vgravȋrani  
RODILNIK: vgravȋranih  
DAJALNIK: vgravȋranima  
TOŽILNIK: vgravȋrani  
MESTNIK: pri vgravȋranih  
ORODNIK: z vgravȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: vgravȋrane  
RODILNIK: vgravȋranih  
DAJALNIK: vgravȋranim  
TOŽILNIK: vgravȋrane  
MESTNIK: pri vgravȋranih  
ORODNIK: z vgravȋranimi  
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srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: vgravȋrano  
RODILNIK: vgravȋranega  
DAJALNIK: vgravȋranemu  
TOŽILNIK: vgravȋrano  
MESTNIK: pri vgravȋranem  
ORODNIK: z vgravȋranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: vgravȋrani  
RODILNIK: vgravȋranih  
DAJALNIK: vgravȋranima  
TOŽILNIK: vgravȋrani  
MESTNIK: pri vgravȋranih  
ORODNIK: z vgravȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: vgravȋrana  
RODILNIK: vgravȋranih  
DAJALNIK: vgravȋranim  
TOŽILNIK: vgravȋrana  
MESTNIK: pri vgravȋranih  
ORODNIK: z vgravȋranimi  

glagolnik  
ednina  

IMENOVALNIK: vgravȋranje  
RODILNIK: vgravȋranja  
DAJALNIK: vgravȋranju  
TOŽILNIK: vgravȋranje  
MESTNIK: pri vgravȋranju  
ORODNIK: z vgravȋranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: vgravȋranji  
RODILNIK: vgravȋranj  
DAJALNIK: vgravȋranjema  
TOŽILNIK: vgravȋranji  
MESTNIK: pri vgravȋranjih  
ORODNIK: z vgravȋranjema  

množina  
IMENOVALNIK: vgravȋranja  
RODILNIK: vgravȋranj  
DAJALNIK: vgravȋranjem  
TOŽILNIK: vgravȋranja  
MESTNIK: pri vgravȋranjih  
ORODNIK: z vgravȋranji  

  
IZVOR  
↑gravirati  
  

visokogórje visokogórja samostalnik srednjega spola  

[visokogórje]  
POMEN  

gorato območje nad zgornjo gozdno mejo  
⏵ sam. beseda + v + sam. beseda v tožilniku  

hoja v visokogorje | pohod, tura, vzpon v 
visokogorje  
▪ Poletje je zelo primeren čas za hojo v visokogorje.  

▪ Na daljšo turo v visokogorje se je treba odpraviti 
primerno opremljen.  

⏵ prid. beseda + sam. beseda  
skalnato visokogorje | zasneženo, zimsko 
visokogorje  
▪ Zelo priporočljivo je samovarovanje, čelada pa je 
obvezna, tako kot povsod v skalnatem visokogorju.  
▪ Obisk zasneženega visokogorja je lahko nevaren 
ali celo usoden, če nismo dovolj pripravljeni.  

⏵ priredna zveza  
visokogorje in sredogorje  
▪ Za pohod v sredogorje in visokogorje je izbira 

primerne obutve ključnega pomena.  
▪▪▪   
▪ Največ snega običajno zapade v visokogorju Julijskih 
Alp, kjer višina snežne odeje včasih preseže 
5 metrov.  
▪ Zaradi več kot meter debele snežne odeje bodo 
koče v visokogorju odprli najverjetneje konec junija.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[visokogórje]  
IPA: [ʋisɔkɔˈgoːɾjɛ]  
ednina  

IMENOVALNIK: visokogórje  
RODILNIK: visokogórja  
DAJALNIK: visokogórju  
TOŽILNIK: visokogórje  
MESTNIK: pri visokogórju  
ORODNIK: z visokogórjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: visokogórji  
RODILNIK: visokogórij  
DAJALNIK: visokogórjema  
TOŽILNIK: visokogórji  
MESTNIK: pri visokogórjih  
ORODNIK: z visokogórjema  

množina  
IMENOVALNIK: visokogórja  
RODILNIK: visokogórij  
DAJALNIK: visokogórjem  
TOŽILNIK: visokogórja  
MESTNIK: pri visokogórjih  
ORODNIK: z visokogórji  

  
TONEMSKO  

[visokog rje]  
IPA: [ʋisɔkɔgóːɾj ]  
ednina  

IMENOVALNIK: visokog rje  
RODILNIK: visokog rja  
DAJALNIK: visokog rju  
TOŽILNIK: visokog rje  
MESTNIK: pri visokog rju  
ORODNIK: z visokog rjem  
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dvojina  
IMENOVALNIK: visokog rji  
RODILNIK: visokog rij  
DAJALNIK: visokog rjema  
TOŽILNIK: visokog rji  
MESTNIK: pri visokog rjih  
ORODNIK: z visokog rjema  

množina  
IMENOVALNIK: visokog rja  
RODILNIK: visokog rij  
DAJALNIK: visokog rjem  
TOŽILNIK: visokog rja  
MESTNIK: pri visokog rjih  
ORODNIK: z visokog rji  

  
IZVOR  
↑visok + ↑gora  
  

vodohrám vodohráma samostalnik moškega spola  

[vodohrám]  
POMEN  

zaprt prostor za zbiranje, shranjevanje vode, 
napajanje vodovodnega omrežja; SIN.: vodohran  
⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  

izgradnja vodohrama  
▪ Projekt vključuje izgradnjo vodohrama in 

razvodnega omrežja.  
⏵ glag. + sam. beseda v tožilniku  

zgraditi vodohram  
▪ Vodohram pod planino Pretovč nad Tolminom so 
leta 1917 zgradili avstro-ogrski vojaki za oskrbo 

svojih enot s pitno vodo.  
▪▪▪   
▪ Za boljšo oskrbo z vodo načrtuje občina gradnjo 

novega vodohrama.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[vodohrám]  
IPA: [ʋɔdɔˈxɾaːm]  
ednina  

IMENOVALNIK: vodohrám  
RODILNIK: vodohráma  
DAJALNIK: vodohrámu  
TOŽILNIK: vodohrám  
MESTNIK: pri vodohrámu  
ORODNIK: z vodohrámom  

dvojina  
IMENOVALNIK: vodohráma  
RODILNIK: vodohrámov  
DAJALNIK: vodohrámoma  
TOŽILNIK: vodohráma  
MESTNIK: pri vodohrámih  
ORODNIK: z vodohrámoma  

množina  
IMENOVALNIK: vodohrámi  

RODILNIK: vodohrámov  
DAJALNIK: vodohrámom  
TOŽILNIK: vodohráme  
MESTNIK: pri vodohrámih  
ORODNIK: z vodohrámi  

  
TONEMSKO  

[vodohrȃm]  
IPA: [ʋɔdɔxɾáːm]  
ednina  

IMENOVALNIK: vodohrȃm  
RODILNIK: vodohrȃma  
DAJALNIK: vodohrȃmu  
TOŽILNIK: vodohrȃm  
MESTNIK: pri vodohrȃmu  
ORODNIK: z vodohrȃmom  

dvojina  
IMENOVALNIK: vodohrȃma  
RODILNIK: vodohrȃmov  
DAJALNIK: vodohrȃmoma  
TOŽILNIK: vodohrȃma  
MESTNIK: pri vodohrȃmih  
ORODNIK: z vodohrȃmoma  

množina  
IMENOVALNIK: vodohrȃmi  
RODILNIK: vodohrȃmov  
DAJALNIK: vodohrȃmom  
TOŽILNIK: vodohrȃme  
MESTNIK: pri vodohrȃmih  
ORODNIK: z vodohrȃmi  

  
IZVOR  
iz ↑vodohran po naslonitvi na ↑hram  
  

vodohrán vodohrána samostalnik moškega spola  

[vodohrán]  
POMEN  

zaprt prostor za zbiranje, shranjevanje vode, 
napajanje vodovodnega omrežja; SIN.: vodohram  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

nov, obstoječi vodohran  
▪ Odločno je treba zaščititi prispevna območja 
vodnih virov, zgraditi nove vodohrane, obnavljati 
vodovodno omrežje.  

⏵ sam. beseda + sam. beseda v rodilniku  
gradnja, izgradnja vodohrana  
▪ Na občini so med prioritete uvrstili tudi izgradnjo 
vodohrana z razvodnim omrežjem in omrežje 
sekundarne kanalizacije.  

▪▪▪   
▪ Pomembna pridobitev je tudi 100-kubični vodohran, 
da v sušnem obdobju vode ne bo treba več dovažati 

iz doline.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  
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[vodohrán]  
IPA: [ʋɔdɔˈxɾaːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: vodohrán  
RODILNIK: vodohrána  
DAJALNIK: vodohránu  
TOŽILNIK: vodohrán  
MESTNIK: pri vodohránu  
ORODNIK: z vodohránom  

dvojina  
IMENOVALNIK: vodohrána  
RODILNIK: vodohránov  
DAJALNIK: vodohránoma  
TOŽILNIK: vodohrána  
MESTNIK: pri vodohránih  
ORODNIK: z vodohránoma  

množina  
IMENOVALNIK: vodohráni  
RODILNIK: vodohránov  
DAJALNIK: vodohránom  
TOŽILNIK: vodohráne  
MESTNIK: pri vodohránih  
ORODNIK: z vodohráni  

  
TONEMSKO  

[vodohrȃn]  
IPA: [ʋɔdɔxɾáːn]  
ednina  

IMENOVALNIK: vodohrȃn  
RODILNIK: vodohrȃna  
DAJALNIK: vodohrȃnu  
TOŽILNIK: vodohrȃn  
MESTNIK: pri vodohrȃnu  
ORODNIK: z vodohrȃnom  

dvojina  
IMENOVALNIK: vodohrȃna  
RODILNIK: vodohrȃnov  
DAJALNIK: vodohrȃnoma  
TOŽILNIK: vodohrȃna  
MESTNIK: pri vodohrȃnih  
ORODNIK: z vodohrȃnoma  

množina  
IMENOVALNIK: vodohrȃni  
RODILNIK: vodohrȃnov  
DAJALNIK: vodohrȃnom  
TOŽILNIK: vodohrȃne  
MESTNIK: pri vodohrȃnih  
ORODNIK: z vodohrȃni  

  
IZVOR  
iz hraniti vodo  
  

vólt vólta samostalnik moškega spola  

[vólt]  
POMEN  

iz elektrotehnike, iz fizike izpeljana merska enota za 
izražanje električne napetosti, ki ustreza razliki 
električnih potencialov na prevodniku, na 
katerem se pri električnem toku enega ampera 
pretvarja električna moč enega vata [V]  
▪ Posamezna celica proizvede manj kot en volt 
napetosti, zato je za doseganje višje napetosti nekaj 

sto celic zaporedno povezanih v eno celoto.  
▪ Napetost 1,5 milijona voltov, ki so jo dosegli na 
vhodnem terminalu, je nabitim delcem dala dovolj 
energije, da so z njimi vzbujali in razbijali atomska 
jedra.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[vólt]  
IPA: [ˈʋoːlt]  
ednina  

IMENOVALNIK: vólt  
RODILNIK: vólta  
DAJALNIK: vóltu  
TOŽILNIK: vólt  
MESTNIK: pri vóltu  
ORODNIK: z vóltom  

dvojina  
IMENOVALNIK: vólta  
RODILNIK: vóltov  
DAJALNIK: vóltoma  
TOŽILNIK: vólta  
MESTNIK: pri vóltih  
ORODNIK: z vóltoma  

množina  
IMENOVALNIK: vólti  
RODILNIK: vóltov  
DAJALNIK: vóltom  
TOŽILNIK: vólte  
MESTNIK: pri vóltih  
ORODNIK: z vólti  

  
TONEMSKO  

[v lt]  
IPA: [ʋóːlt]  
ednina  

IMENOVALNIK: v lt  
RODILNIK: v lta  
DAJALNIK: v ltu  
TOŽILNIK: v lt  
MESTNIK: pri v ltu  
ORODNIK: z v ltom  

dvojina  
IMENOVALNIK: v lta  
RODILNIK: v ltov  
DAJALNIK: v ltoma  
TOŽILNIK: v lta  
MESTNIK: pri v ltih  
ORODNIK: z v ltoma  
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množina  
IMENOVALNIK: v lti  
RODILNIK: v ltov  
DAJALNIK: v ltom  
TOŽILNIK: v lte  
MESTNIK: pri v ltih  
ORODNIK: z v lti  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Volt, angl., frc. volt, po 
italijanskem fiziku Alessandru Volti (1745–1827)  
  

vóltméter vóltmétra samostalnik moškega spola  

[vóltmétər]  
POMEN  

naprava za merjenje električne napetosti  
⏵ glag. + z/s + sam. beseda v orodniku  

izmeriti z voltmetrom  
▪ Preden priključimo vhodne signale, z voltmetrom 
preverimo napetosti na izhodih operacijskih 

ojačevalnikov.  
▪▪▪   
▪ Ampermeter moramo vezati zaporedno v krog, 
voltmeter pa vežemo vzporedno k posameznemu 
uporniku.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[vóltmétər]  
IPA: [ˈʋoːltˈmeːtəɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: vóltméter  
RODILNIK: vóltmétra  
DAJALNIK: vóltmétru  
TOŽILNIK: vóltméter  
MESTNIK: pri vóltmétru  
ORODNIK: z vóltmétrom  

dvojina  
IMENOVALNIK: vóltmétra  
RODILNIK: vóltmétrov  
DAJALNIK: vóltmétroma  
TOŽILNIK: vóltmétra  
MESTNIK: pri vóltmétrih  
ORODNIK: z vóltmétroma  

množina  
IMENOVALNIK: vóltmétri  
RODILNIK: vóltmétrov  
DAJALNIK: vóltmétrom  
TOŽILNIK: vóltmétre  
MESTNIK: pri vóltmétrih  
ORODNIK: z vóltmétri  

  
TONEMSKO  

[v ltm tər]  
IPA: [ʋóːltmèːt ɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: v ltm ter  
RODILNIK: v ltm tra  
DAJALNIK: v ltm tru  
TOŽILNIK: v ltm ter  
MESTNIK: pri v ltm tru  
ORODNIK: z v ltm trom  

dvojina  
IMENOVALNIK: v ltm tra  
RODILNIK: v ltm trov tudi v ltm trov  
DAJALNIK: v ltm troma  
TOŽILNIK: v ltm tra  
MESTNIK: pri v ltm trih tudi pri v ltm trih  
ORODNIK: z v ltm troma  

množina  
IMENOVALNIK: v ltm tri  
RODILNIK: v ltm trov tudi v ltm trov  
DAJALNIK: v ltm trom  
TOŽILNIK: v ltm tre  
MESTNIK: pri v ltm trih tudi pri v ltm trih  
ORODNIK: z v ltm tri tudi z v ltm tri  

  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; iz ↑volt + 
↑meter  
  

vóltni vóltna vóltno pridevnik  

[vóltni]  
POMEN  

del pridevniške zloženke v obliki n-voltni ki je v zvezi z 
določenim številom voltov  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

n-voltni akumulator, napajalnik, polnilec, priključek | 

n-voltna baterija, napeljava, vtičnica | n-voltna 

napetost | n-voltno napajanje | n-voltno omrežje  
▪ Polnilec za priklop na običajno 220-voltno vtičnico 
dobi kupec skupaj z električnim kolesom.  
▪ Zaradi velike 90-voltne anodne baterije je oddajnik 
tehtal kakih 5 kg.  

  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[vóltni]  
IPA: [ˈʋoːltni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: vóltni  
RODILNIK: vóltnega  
DAJALNIK: vóltnemu  
TOŽILNIK: vóltni  

živo vóltnega  
MESTNIK: pri vóltnem  
ORODNIK: z vóltnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: vóltna  
RODILNIK: vóltnih  
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DAJALNIK: vóltnima  
TOŽILNIK: vóltna  
MESTNIK: pri vóltnih  
ORODNIK: z vóltnima  

množina  
IMENOVALNIK: vóltni  
RODILNIK: vóltnih  
DAJALNIK: vóltnim  
TOŽILNIK: vóltne  
MESTNIK: pri vóltnih  
ORODNIK: z vóltnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: vóltna  
RODILNIK: vóltne  
DAJALNIK: vóltni  
TOŽILNIK: vóltno  
MESTNIK: pri vóltni  
ORODNIK: z vóltno  

dvojina  
IMENOVALNIK: vóltni  
RODILNIK: vóltnih  
DAJALNIK: vóltnima  
TOŽILNIK: vóltni  
MESTNIK: pri vóltnih  
ORODNIK: z vóltnima  

množina  
IMENOVALNIK: vóltne  
RODILNIK: vóltnih  
DAJALNIK: vóltnim  
TOŽILNIK: vóltne  
MESTNIK: pri vóltnih  
ORODNIK: z vóltnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: vóltno  
RODILNIK: vóltnega  
DAJALNIK: vóltnemu  
TOŽILNIK: vóltno  
MESTNIK: pri vóltnem  
ORODNIK: z vóltnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: vóltni  
RODILNIK: vóltnih  
DAJALNIK: vóltnima  
TOŽILNIK: vóltni  
MESTNIK: pri vóltnih  
ORODNIK: z vóltnima  

množina  
IMENOVALNIK: vóltna  
RODILNIK: vóltnih  
DAJALNIK: vóltnim  
TOŽILNIK: vóltna  
MESTNIK: pri vóltnih  
ORODNIK: z vóltnimi  

  

TONEMSKO  
[v ltni]  
IPA: [ʋóːltnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: v ltni  
RODILNIK: v ltnega  
DAJALNIK: v ltnemu  
TOŽILNIK: v ltni  

živo v ltnega  
MESTNIK: pri v ltnem  
ORODNIK: z v ltnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: v ltna  
RODILNIK: v ltnih  
DAJALNIK: v ltnima  
TOŽILNIK: v ltna  
MESTNIK: pri v ltnih  
ORODNIK: z v ltnima  

množina  
IMENOVALNIK: v ltni  
RODILNIK: v ltnih  
DAJALNIK: v ltnim  
TOŽILNIK: v ltne  
MESTNIK: pri v ltnih  
ORODNIK: z v ltnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: v ltna  
RODILNIK: v ltne  
DAJALNIK: v ltni  
TOŽILNIK: v ltno  
MESTNIK: pri v ltni  
ORODNIK: z v ltno  

dvojina  
IMENOVALNIK: v ltni  
RODILNIK: v ltnih  
DAJALNIK: v ltnima  
TOŽILNIK: v ltni  
MESTNIK: pri v ltnih  
ORODNIK: z v ltnima  

množina  
IMENOVALNIK: v ltne  
RODILNIK: v ltnih  
DAJALNIK: v ltnim  
TOŽILNIK: v ltne  
MESTNIK: pri v ltnih  
ORODNIK: z v ltnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: v ltno  
RODILNIK: v ltnega  
DAJALNIK: v ltnemu  
TOŽILNIK: v ltno  
MESTNIK: pri v ltnem  
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ORODNIK: z v ltnim  
dvojina  

IMENOVALNIK: v ltni  
RODILNIK: v ltnih  
DAJALNIK: v ltnima  
TOŽILNIK: v ltni  
MESTNIK: pri v ltnih  
ORODNIK: z v ltnima  

množina  
IMENOVALNIK: v ltna  
RODILNIK: v ltnih  
DAJALNIK: v ltnim  
TOŽILNIK: v ltna  
MESTNIK: pri v ltnih  
ORODNIK: z v ltnimi  

  
IZVOR  
↑volt  
  

zaškrípati zaškrípam tudi zaškripáti zaškrípljem 

dovršni glagol  
[zaškrípati] tudi [zaškripáti]  
POMEN  

1. oddati ali začeti oddajati glasen, predirljiv, 
visok zvok, zlasti zaradi trenja, drgnjenja  
⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  

omara, postelja, stol zaškripa | gume zaškripajo | 

stopnice, tla zaškripajo | zavore zaškripajo | vrata 
zaškripajo  
▪ Zavore so zaškripale in vlak je obstal.  
▪ Težka hrastova vrata so zaškripala in se odprla.  
▪ Sneg zaškripa pod čvrstim korakom deda, ki si 
ogleduje smrečico v gozdu, ki jo bo posekal.  
▪ V trenutku, ko se je usedel, je stol zaškripal in se 

pod njegovo težo dobesedno zdrobil.  
⏵ glag. + pod + sam. beseda v orodniku  

zaškripati pod nogami  
▪ Stopila je na dvorišče in pod njenimi nogami je 
zaškripal gramoz.  
▪ Tla so zaškripala pod njeno težo.  

⏵ prisl. + glag.  
glasno, močno zaškripati  
▪ Ključ v vratih je glasno zaškripal, ko ga je obrnila.  
▪ Z nogo je nervozno odrinil stol, da je močno 
zaškripal.  

2. ekspresivno prenehati potekati, delovati gladko, 
brez težav, navadno za krajši čas  
⏵ prisl. + glag.  

hudo, močno, pošteno, resno zaškripati | malce, 
malo, nekoliko, zaškripati | pogosto, včasih zaškripati 

| spet zaškripati  
▪ Z Ivo sva se imela lepo, čeprav je včasih malo 
zaškripalo.  
▪ Njegov stari mu je ob odhodu zabičal, naj ga 
nemudoma pokliče, če mu bo v šoli spet kje 

zaškripalo.  

▪ Če nama je kdaj finančno zaškripalo, sem delal 
tudi honorarno.  
▪ Osredotočena je na soliste, pomaga pa tudi zboru, 
če kje zaškripa.  

⏵ v + sam. beseda v mestniku + glag.  
v odnosu, zakonu zaškripa  
▪ Bilo bi naivno pričakovati, da v družini kdaj ne bi 

zaškripalo.  
▪ Župan je poudaril, da si ne more predstavljati, kaj 
bi pomenilo za občino, če bi tudi v največjem 

podjetju resno zaškripalo.  
▪ Pojavile so se govorice, da je v njunem zakonu 

zaškripalo in da že nekaj mesecev živita ločeno.  
▪ Če se kljub prizadevanjem zgodi, da v šoli 
zaškriplje, se čim prej obrnite na učitelja.  

⏵ sam. beseda v imenovalniku + glag.  
▪ Če se zatakne en sam kolešček, lahko ves sistem 

grdo zaškripa.  
▪ Prijatelj vam lahko pomaga, ko stvari zares 

zaškripajo.  
▪ Kadar komunikacija zaškriplje, je zakon v krizi.  

▪▪▪   
▪ Tudi favoritom kdaj zaškriplje.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[zaškrípati] tudi [zaškripáti]  
IPA: [zaˈʃkɾiːpati] tudi [zaʃkɾiˈpaːti]  
NEDOLOČNIK: zaškrípati tudi zaškripáti  
NAMENILNIK: zaškrípat  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: zaškrípam  
2. OSEBA: zaškrípaš  
3. OSEBA: zaškrípa  

dvojina  
1. OSEBA: zaškrípava  
2. OSEBA: zaškrípata  
3. OSEBA: zaškrípata  

množina  
1. OSEBA: zaškrípamo  
2. OSEBA: zaškrípate  
3. OSEBA: zaškrípajo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: zaškrípaj  
dvojina  

1. OSEBA: zaškrípajva in zaškripájva  
2. OSEBA: zaškrípajta in zaškripájta  

množina  
1. OSEBA: zaškrípajmo in zaškripájmo  
2. OSEBA: zaškrípajte in zaškripájte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: zaškrípal  
DVOJINA: zaškripála  
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MNOŽINA: zaškripáli  
ženski spol  

EDNINA: zaškripála  
DVOJINA: zaškripáli  
MNOŽINA: zaškripále  

srednji spol  
EDNINA: zaškripálo  
DVOJINA: zaškripáli  
MNOŽINA: zaškripála  

DELEŽJE NA -vši: zaškripávši  
glagolnik  

ednina  
IMENOVALNIK: zaškrípanje  
RODILNIK: zaškrípanja  
DAJALNIK: zaškrípanju  
TOŽILNIK: zaškrípanje  
MESTNIK: pri zaškrípanju  
ORODNIK: z zaškrípanjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: zaškrípanji  
RODILNIK: zaškrípanj  
DAJALNIK: zaškrípanjema  
TOŽILNIK: zaškrípanji  
MESTNIK: pri zaškrípanjih  
ORODNIK: z zaškrípanjema  

množina  
IMENOVALNIK: zaškrípanja  
RODILNIK: zaškrípanj  
DAJALNIK: zaškrípanjem  
TOŽILNIK: zaškrípanja  
MESTNIK: pri zaškrípanjih  
ORODNIK: z zaškrípanji  

  
[zaškrípati] tudi [zaškripáti]  
IPA: [zaˈʃkɾiːpati] tudi [zaʃkɾiˈpaːti]  

tudi  
NEDOLOČNIK: zaškrípati tudi zaškripáti  
NAMENILNIK: zaškrípat  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: zaškrípljem  
2. OSEBA: zaškríplješ  
3. OSEBA: zaškríplje  

dvojina  
1. OSEBA: zaškrípljeva  
2. OSEBA: zaškrípljeta  
3. OSEBA: zaškrípljeta  

množina  
1. OSEBA: zaškrípljemo  
2. OSEBA: zaškrípljete  
3. OSEBA: zaškrípljejo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: zaškríplji  
dvojina  

1. OSEBA: zaškrípljiva in zaškripljíva  

2. OSEBA: zaškrípljita in zaškripljíta  
množina  

1. OSEBA: zaškrípljimo in zaškripljímo  
2. OSEBA: zaškrípljite in zaškripljíte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: zaškrípal  
DVOJINA: zaškripála  
MNOŽINA: zaškripáli  

ženski spol  
EDNINA: zaškripála  
DVOJINA: zaškripáli  
MNOŽINA: zaškripále  

srednji spol  
EDNINA: zaškripálo  
DVOJINA: zaškripáli  
MNOŽINA: zaškripála  

DELEŽJE NA -vši: zaškripávši  
glagolnik  

ednina  
IMENOVALNIK: zaškrípanje  
RODILNIK: zaškrípanja  
DAJALNIK: zaškrípanju  
TOŽILNIK: zaškrípanje  
MESTNIK: pri zaškrípanju  
ORODNIK: z zaškrípanjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: zaškrípanji  
RODILNIK: zaškrípanj  
DAJALNIK: zaškrípanjema  
TOŽILNIK: zaškrípanji  
MESTNIK: pri zaškrípanjih  
ORODNIK: z zaškrípanjema  

množina  
IMENOVALNIK: zaškrípanja  
RODILNIK: zaškrípanj  
DAJALNIK: zaškrípanjem  
TOŽILNIK: zaškrípanja  
MESTNIK: pri zaškrípanjih  
ORODNIK: z zaškrípanji  

  
TONEMSKO  

[zaškrípati] tudi [zaškripáti]  
IPA: [zaʃkɾìːpáti] tudi [zaʃkɾipàːtí]  
NEDOLOČNIK: zaškrípati tudi zaškripáti  
NAMENILNIK: zaškrípat  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: zaškrípam  
2. OSEBA: zaškrípaš  
3. OSEBA: zaškrípa  

dvojina  
1. OSEBA: zaškrípava  
2. OSEBA: zaškrípata  
3. OSEBA: zaškrípata  

množina  
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1. OSEBA: zaškrípamo  
2. OSEBA: zaškrípate  
3. OSEBA: zaškrípajo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: zaškrípaj  
dvojina  

1. OSEBA: zaškrípajva in zaškripȃjva  
2. OSEBA: zaškrípajta in zaškripȃjta  

množina  
1. OSEBA: zaškrípajmo in zaškripȃjmo  
2. OSEBA: zaškrípajte in zaškripȃjte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: zaškrípal  
DVOJINA: zaškripála  
MNOŽINA: zaškripáli  

ženski spol  
EDNINA: zaškripȃla  
DVOJINA: zaškripáli  
MNOŽINA: zaškripále  

srednji spol  
EDNINA: zaškripálo  
DVOJINA: zaškripáli  
MNOŽINA: zaškripála  

DELEŽJE NA -vši: zaškripȃvši  
glagolnik  

ednina  
IMENOVALNIK: zaškrípanje  
RODILNIK: zaškrípanja  
DAJALNIK: zaškrípanju  
TOŽILNIK: zaškrípanje  
MESTNIK: pri zaškrípanju  
ORODNIK: z zaškrípanjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: zaškrípanji in zaškrȋpanji  
RODILNIK: zaškrȋpanj  
DAJALNIK: zaškrípanjema in zaškrȋpanjema  
TOŽILNIK: zaškrípanji in zaškrȋpanji  
MESTNIK: pri zaškrȋpanjih  
ORODNIK: z zaškrípanjema in z zaškrȋpanjema  

množina  
IMENOVALNIK: zaškrȋpanja  
RODILNIK: zaškrȋpanj  
DAJALNIK: zaškrȋpanjem  
TOŽILNIK: zaškrȋpanja  
MESTNIK: pri zaškrȋpanjih  
ORODNIK: z zaškrȋpanji  

  
[zaškrípati] tudi [zaškripáti]  
IPA: [zaʃkɾìːpáti] tudi [zaʃkɾipàːtí]  

tudi  
NEDOLOČNIK: zaškrípati tudi zaškripáti  
NAMENILNIK: zaškrípat  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: zaškrípljem  
2. OSEBA: zaškríplješ  
3. OSEBA: zaškríplje  

dvojina  
1. OSEBA: zaškrípljeva  
2. OSEBA: zaškrípljeta  
3. OSEBA: zaškrípljeta  

množina  
1. OSEBA: zaškrípljemo  
2. OSEBA: zaškrípljete  
3. OSEBA: zaškrípljejo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: zaškríplji  
dvojina  

1. OSEBA: zaškrípljiva in zaškripljȋva  
2. OSEBA: zaškrípljita in zaškripljȋta  

množina  
1. OSEBA: zaškrípljimo in zaškripljȋmo  
2. OSEBA: zaškrípljite in zaškripljȋte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: zaškrípal  
DVOJINA: zaškrípala  
MNOŽINA: zaškrípali  

ženski spol  
EDNINA: zaškrípala in zaškrȋpala  
DVOJINA: zaškrípali  
MNOŽINA: zaškrípale  

srednji spol  
EDNINA: zaškrípalo  
DVOJINA: zaškrípali  
MNOŽINA: zaškrípala  

DELEŽJE NA -vši: zaškripȃvši  
glagolnik  

ednina  
IMENOVALNIK: zaškrípanje  
RODILNIK: zaškrípanja  
DAJALNIK: zaškrípanju  
TOŽILNIK: zaškrípanje  
MESTNIK: pri zaškrípanju  
ORODNIK: z zaškrípanjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: zaškrípanji in zaškrȋpanji  
RODILNIK: zaškrȋpanj  
DAJALNIK: zaškrípanjema in zaškrȋpanjema  
TOŽILNIK: zaškrípanji in zaškrȋpanji  
MESTNIK: pri zaškrȋpanjih  
ORODNIK: z zaškrípanjema in z zaškrȋpanjema  

množina  
IMENOVALNIK: zaškrȋpanja  
RODILNIK: zaškrȋpanj  
DAJALNIK: zaškrȋpanjem  
TOŽILNIK: zaškrȋpanja  
MESTNIK: pri zaškrȋpanjih  
ORODNIK: z zaškrȋpanji  
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FRAZEOLOGIJA  
  
škripati/škrtati/zaškrtati/zaškripati z zobmi  
škripati z zobmi  

škrtati z zobmi  
v dovršni obliki zaškrtati z zobmi  
v dovršni obliki zaškripati z zobmi  

biti zelo jezen, nejevoljen; izražati, izraziti jezo, 
nejevoljo; jeziti se, razjeziti se; besneti  
▪ Oči je škripal z zobmi, mami pa ga je mirila.  
▪ V ekipah so škripali z zobmi, saj na tako slabi progi 
nihče ni imel možnosti za uspeh.  
▪ Od jeze je škripala z zobmi, ko se je lotila šivanja.  
▪ Še zdaj škrtam z zobmi in piham ko gad, ko se 
spomnim, kako mi je tistega davnega leta za las ušel 

izpred nosa.  
▪ Ob spominu na dogodek je zaškrtal z zobmi.  
▪ »Poslušaj baraba,« je zaškripal z zobmi. »Poznam 
vse te umazane trike. Tokrat nisi naletel na pravega. 
Daj sem še pet dolarjev!«  
  
IZVOR  
↑škripati  
  

zbanalizírati zbanalizíram dovršni glagol  

[zbanalizírati]  
POMEN  

narediti, da kaj postane (pretirano) vsakdanje, 
predvidljivo, enostavno in se zato zdi 
nepomembno, nevredno pozornosti, nekvalitetno  
▪ Celotno zadevo so zbanalizirali na samo dve točki.  
▪ To ne pomeni, da je zadevo treba zbanalizirati do 
konca in se namesto s kulturnopolitičnimi in 
ekonomskimi aspekti ukvarjati z bizarnostmi.  
▪ Do skrajnosti je zbanaliziral idejo korporativne 
združbe doma in v tujini uveljavljenih intelektualcev, 

vrhunskih strokovnjakov.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[zbanalizírati]  
IPA: [zbanaliˈziːɾati]  
NEDOLOČNIK: zbanalizírati  
NAMENILNIK: zbanalizírat  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: zbanalizíram  
2. OSEBA: zbanalizíraš  
3. OSEBA: zbanalizíra  

dvojina  
1. OSEBA: zbanalizírava  
2. OSEBA: zbanalizírata  
3. OSEBA: zbanalizírata  

množina  
1. OSEBA: zbanalizíramo  

2. OSEBA: zbanalizírate  
3. OSEBA: zbanalizírajo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: zbanalizíraj  
dvojina  

1. OSEBA: zbanalizírajva  
2. OSEBA: zbanalizírajta  

množina  
1. OSEBA: zbanalizírajmo  
2. OSEBA: zbanalizírajte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: zbanalizíral  
DVOJINA: zbanalizírala  
MNOŽINA: zbanalizírali  

ženski spol  
EDNINA: zbanalizírala  
DVOJINA: zbanalizírali  
MNOŽINA: zbanalizírale  

srednji spol  
EDNINA: zbanalizíralo  
DVOJINA: zbanalizírali  
MNOŽINA: zbanalizírala  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: zbanalizíran  
RODILNIK: zbanalizíranega  
DAJALNIK: zbanalizíranemu  
TOŽILNIK: zbanalizíran  

živo zbanalizíranega  
MESTNIK: pri zbanalizíranem  
ORODNIK: z zbanalizíranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: zbanalizírana  
RODILNIK: zbanalizíranih  
DAJALNIK: zbanalizíranima  
TOŽILNIK: zbanalizírana  
MESTNIK: pri zbanalizíranih  
ORODNIK: z zbanalizíranima  

množina  
IMENOVALNIK: zbanalizírani  
RODILNIK: zbanalizíranih  
DAJALNIK: zbanalizíranim  
TOŽILNIK: zbanalizírane  
MESTNIK: pri zbanalizíranih  
ORODNIK: z zbanalizíranimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: zbanalizírana  
RODILNIK: zbanalizírane  
DAJALNIK: zbanalizírani  
TOŽILNIK: zbanalizírano  
MESTNIK: pri zbanalizírani  
ORODNIK: z zbanalizírano  
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dvojina  
IMENOVALNIK: zbanalizírani  
RODILNIK: zbanalizíranih  
DAJALNIK: zbanalizíranima  
TOŽILNIK: zbanalizírani  
MESTNIK: pri zbanalizíranih  
ORODNIK: z zbanalizíranima  

množina  
IMENOVALNIK: zbanalizírane  
RODILNIK: zbanalizíranih  
DAJALNIK: zbanalizíranim  
TOŽILNIK: zbanalizírane  
MESTNIK: pri zbanalizíranih  
ORODNIK: z zbanalizíranimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: zbanalizírano  
RODILNIK: zbanalizíranega  
DAJALNIK: zbanalizíranemu  
TOŽILNIK: zbanalizírano  
MESTNIK: pri zbanalizíranem  
ORODNIK: z zbanalizíranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: zbanalizírani  
RODILNIK: zbanalizíranih  
DAJALNIK: zbanalizíranima  
TOŽILNIK: zbanalizírani  
MESTNIK: pri zbanalizíranih  
ORODNIK: z zbanalizíranima  

množina  
IMENOVALNIK: zbanalizírana  
RODILNIK: zbanalizíranih  
DAJALNIK: zbanalizíranim  
TOŽILNIK: zbanalizírana  
MESTNIK: pri zbanalizíranih  
ORODNIK: z zbanalizíranimi  

glagolnik  
ednina  

IMENOVALNIK: zbanalizíranje  
RODILNIK: zbanalizíranja  
DAJALNIK: zbanalizíranju  
TOŽILNIK: zbanalizíranje  
MESTNIK: pri zbanalizíranju  
ORODNIK: z zbanalizíranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: zbanalizíranji  
RODILNIK: zbanalizíranj  
DAJALNIK: zbanalizíranjema  
TOŽILNIK: zbanalizíranji  
MESTNIK: pri zbanalizíranjih  
ORODNIK: z zbanalizíranjema  

množina  
IMENOVALNIK: zbanalizíranja  
RODILNIK: zbanalizíranj  
DAJALNIK: zbanalizíranjem  
TOŽILNIK: zbanalizíranja  

MESTNIK: pri zbanalizíranjih  
ORODNIK: z zbanalizíranji  

  
TONEMSKO  

[zbanalizȋrati]  
IPA: [zbanalizíːɾàti]  
NEDOLOČNIK: zbanalizȋrati  
NAMENILNIK: zbanalizȋrat  
sedanjik  
ednina  

1. OSEBA: zbanalizȋram  
2. OSEBA: zbanalizȋraš  
3. OSEBA: zbanalizȋra  

dvojina  
1. OSEBA: zbanalizȋrava  
2. OSEBA: zbanalizȋrata  
3. OSEBA: zbanalizȋrata  

množina  
1. OSEBA: zbanalizȋramo  
2. OSEBA: zbanalizȋrate  
3. OSEBA: zbanalizȋrajo  

velelnik  
ednina  

2. OSEBA: zbanalizȋraj  
dvojina  

1. OSEBA: zbanalizȋrajva  
2. OSEBA: zbanalizȋrajta  

množina  
1. OSEBA: zbanalizȋrajmo  
2. OSEBA: zbanalizȋrajte  

deležnik na -l  
moški spol  

EDNINA: zbanalizȋral  
DVOJINA: zbanalizȋrala  
MNOŽINA: zbanalizȋrali  

ženski spol  
EDNINA: zbanalizȋrala  
DVOJINA: zbanalizȋrali  
MNOŽINA: zbanalizȋrale  

srednji spol  
EDNINA: zbanalizȋralo  
DVOJINA: zbanalizȋrali  
MNOŽINA: zbanalizȋrala  

deležnik na -n  
moški spol  

ednina  
IMENOVALNIK: zbanalizȋran  
RODILNIK: zbanalizȋranega  
DAJALNIK: zbanalizȋranemu  
TOŽILNIK: zbanalizȋran  

živo zbanalizȋranega  
MESTNIK: pri zbanalizȋranem  
ORODNIK: z zbanalizȋranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: zbanalizȋrana  
RODILNIK: zbanalizȋranih  
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DAJALNIK: zbanalizȋranima  
TOŽILNIK: zbanalizȋrana  
MESTNIK: pri zbanalizȋranih  
ORODNIK: z zbanalizȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: zbanalizȋrani  
RODILNIK: zbanalizȋranih  
DAJALNIK: zbanalizȋranim  
TOŽILNIK: zbanalizȋrane  
MESTNIK: pri zbanalizȋranih  
ORODNIK: z zbanalizȋranimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: zbanalizȋrana  
RODILNIK: zbanalizȋrane  
DAJALNIK: zbanalizȋrani  
TOŽILNIK: zbanalizȋrano  
MESTNIK: pri zbanalizȋrani  
ORODNIK: z zbanalizȋrano  

dvojina  
IMENOVALNIK: zbanalizȋrani  
RODILNIK: zbanalizȋranih  
DAJALNIK: zbanalizȋranima  
TOŽILNIK: zbanalizȋrani  
MESTNIK: pri zbanalizȋranih  
ORODNIK: z zbanalizȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: zbanalizȋrane  
RODILNIK: zbanalizȋranih  
DAJALNIK: zbanalizȋranim  
TOŽILNIK: zbanalizȋrane  
MESTNIK: pri zbanalizȋranih  
ORODNIK: z zbanalizȋranimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: zbanalizȋrano  
RODILNIK: zbanalizȋranega  
DAJALNIK: zbanalizȋranemu  
TOŽILNIK: zbanalizȋrano  
MESTNIK: pri zbanalizȋranem  
ORODNIK: z zbanalizȋranim  

dvojina  
IMENOVALNIK: zbanalizȋrani  
RODILNIK: zbanalizȋranih  
DAJALNIK: zbanalizȋranima  
TOŽILNIK: zbanalizȋrani  
MESTNIK: pri zbanalizȋranih  
ORODNIK: z zbanalizȋranima  

množina  
IMENOVALNIK: zbanalizȋrana  
RODILNIK: zbanalizȋranih  
DAJALNIK: zbanalizȋranim  
TOŽILNIK: zbanalizȋrana  
MESTNIK: pri zbanalizȋranih  
ORODNIK: z zbanalizȋranimi  

glagolnik  

ednina  
IMENOVALNIK: zbanalizȋranje  
RODILNIK: zbanalizȋranja  
DAJALNIK: zbanalizȋranju  
TOŽILNIK: zbanalizȋranje  
MESTNIK: pri zbanalizȋranju  
ORODNIK: z zbanalizȋranjem  

dvojina  
IMENOVALNIK: zbanalizȋranji  
RODILNIK: zbanalizȋranj  
DAJALNIK: zbanalizȋranjema  
TOŽILNIK: zbanalizȋranji  
MESTNIK: pri zbanalizȋranjih  
ORODNIK: z zbanalizȋranjema  

množina  
IMENOVALNIK: zbanalizȋranja  
RODILNIK: zbanalizȋranj  
DAJALNIK: zbanalizȋranjem  
TOŽILNIK: zbanalizȋranja  
MESTNIK: pri zbanalizȋranjih  
ORODNIK: z zbanalizȋranji  

  
IZVOR  
↑banalizirati  
  

zlatolíčni zlatolíčna zlatolíčno pridevnik  

[zlatolíčni]  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[zlatolíčni]  
IPA: [zlatɔˈliːʧni]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: zlatolíčni  
RODILNIK: zlatolíčnega  
DAJALNIK: zlatolíčnemu  
TOŽILNIK: zlatolíčni  

živo zlatolíčnega  
MESTNIK: pri zlatolíčnem  
ORODNIK: z zlatolíčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: zlatolíčna  
RODILNIK: zlatolíčnih  
DAJALNIK: zlatolíčnima  
TOŽILNIK: zlatolíčna  
MESTNIK: pri zlatolíčnih  
ORODNIK: z zlatolíčnima  

množina  
IMENOVALNIK: zlatolíčni  
RODILNIK: zlatolíčnih  
DAJALNIK: zlatolíčnim  
TOŽILNIK: zlatolíčne  
MESTNIK: pri zlatolíčnih  
ORODNIK: z zlatolíčnimi  
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ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: zlatolíčna  
RODILNIK: zlatolíčne  
DAJALNIK: zlatolíčni  
TOŽILNIK: zlatolíčno  
MESTNIK: pri zlatolíčni  
ORODNIK: z zlatolíčno  

dvojina  
IMENOVALNIK: zlatolíčni  
RODILNIK: zlatolíčnih  
DAJALNIK: zlatolíčnima  
TOŽILNIK: zlatolíčni  
MESTNIK: pri zlatolíčnih  
ORODNIK: z zlatolíčnima  

množina  
IMENOVALNIK: zlatolíčne  
RODILNIK: zlatolíčnih  
DAJALNIK: zlatolíčnim  
TOŽILNIK: zlatolíčne  
MESTNIK: pri zlatolíčnih  
ORODNIK: z zlatolíčnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: zlatolíčno  
RODILNIK: zlatolíčnega  
DAJALNIK: zlatolíčnemu  
TOŽILNIK: zlatolíčno  
MESTNIK: pri zlatolíčnem  
ORODNIK: z zlatolíčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: zlatolíčni  
RODILNIK: zlatolíčnih  
DAJALNIK: zlatolíčnima  
TOŽILNIK: zlatolíčni  
MESTNIK: pri zlatolíčnih  
ORODNIK: z zlatolíčnima  

množina  
IMENOVALNIK: zlatolíčna  
RODILNIK: zlatolíčnih  
DAJALNIK: zlatolíčnim  
TOŽILNIK: zlatolíčna  
MESTNIK: pri zlatolíčnih  
ORODNIK: z zlatolíčnimi  

  
TONEMSKO  

[zlatolȋčni]  
IPA: [zlatɔlíːʧnì]  
OSNOVNIK  

moški spol  
ednina  

IMENOVALNIK: zlatolȋčni  
RODILNIK: zlatolȋčnega  
DAJALNIK: zlatolȋčnemu  
TOŽILNIK: zlatolȋčni  

živo zlatolȋčnega  

MESTNIK: pri zlatolȋčnem  
ORODNIK: z zlatolȋčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: zlatolȋčna  
RODILNIK: zlatolȋčnih  
DAJALNIK: zlatolȋčnima  
TOŽILNIK: zlatolȋčna  
MESTNIK: pri zlatolȋčnih  
ORODNIK: z zlatolȋčnima  

množina  
IMENOVALNIK: zlatolȋčni  
RODILNIK: zlatolȋčnih  
DAJALNIK: zlatolȋčnim  
TOŽILNIK: zlatolȋčne  
MESTNIK: pri zlatolȋčnih  
ORODNIK: z zlatolȋčnimi  

ženski spol  
ednina  

IMENOVALNIK: zlatolȋčna  
RODILNIK: zlatolȋčne  
DAJALNIK: zlatolȋčni  
TOŽILNIK: zlatolȋčno  
MESTNIK: pri zlatolȋčni  
ORODNIK: z zlatolȋčno  

dvojina  
IMENOVALNIK: zlatolȋčni  
RODILNIK: zlatolȋčnih  
DAJALNIK: zlatolȋčnima  
TOŽILNIK: zlatolȋčni  
MESTNIK: pri zlatolȋčnih  
ORODNIK: z zlatolȋčnima  

množina  
IMENOVALNIK: zlatolȋčne  
RODILNIK: zlatolȋčnih  
DAJALNIK: zlatolȋčnim  
TOŽILNIK: zlatolȋčne  
MESTNIK: pri zlatolȋčnih  
ORODNIK: z zlatolȋčnimi  

srednji spol  
ednina  

IMENOVALNIK: zlatolȋčno  
RODILNIK: zlatolȋčnega  
DAJALNIK: zlatolȋčnemu  
TOŽILNIK: zlatolȋčno  
MESTNIK: pri zlatolȋčnem  
ORODNIK: z zlatolȋčnim  

dvojina  
IMENOVALNIK: zlatolȋčni  
RODILNIK: zlatolȋčnih  
DAJALNIK: zlatolȋčnima  
TOŽILNIK: zlatolȋčni  
MESTNIK: pri zlatolȋčnih  
ORODNIK: z zlatolȋčnima  

množina  
IMENOVALNIK: zlatolȋčna  
RODILNIK: zlatolȋčnih  
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DAJALNIK: zlatolȋčnim  
TOŽILNIK: zlatolȋčna  
MESTNIK: pri zlatolȋčnih  
ORODNIK: z zlatolȋčnimi  

  
STALNE ZVEZE  
  
zlatolični gibon  

iz zoologije gibon z rumenkasto rjavo dlako po licih 
pri samcu; primerjaj lat. Nomascus gabriellae  
▪ Zlatolični giboni v naravnem okolju domujejo v 

krošnjah vietnamskih pragozdov.  
▪ Med najbolj ogrožene živalske vrste nedvomno 
spada zlatolični gibon, saj te opice z najdaljšimi 

rokami živijo le še na določenih območjih Vietnama.  
  
IZVOR  
↑zlat + ↑lice  
  

Zn simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element cink  
▪ Najpogosteje omenjamo težave rastlin zaradi 
pomanjkanja železa (Fe) in bora (B), le malokrat pa 
se pojavijo naslednji elementi: baker (Cu), cink (Zn) 

in mangan (Mn).  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Zn, simbola za element ↑cink  
  

zóber zóbra samostalnik moškega spola  

[zóbər]  
POMEN  

iz zoologije divje govedo s temno rjavo dlako, široko 
glavo, trikotno brado in močnim oprsjem, ki živi v 
severovzhodni Poljski in Belorusiji; primerjaj lat. Bison 
bonasus  
▪ Svojčas so se zobri, tako kot mnogi drugi veliki 
rastlinojedci, ki živijo v čredah, v velikem številu pasli 

v večjem delu Evrope.  
▪ Čeprav se število zobrov povečuje, so še vedno na 
seznamu ogroženih vrst.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[zóbər]  
IPA: [ˈzoːbəɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: zóber  
RODILNIK: zóbra  
DAJALNIK: zóbru  
TOŽILNIK: zóbra  
MESTNIK: pri zóbru  
ORODNIK: z zóbrom  

dvojina  

IMENOVALNIK: zóbra  
RODILNIK: zóbrov  
DAJALNIK: zóbroma  
TOŽILNIK: zóbra  
MESTNIK: pri zóbrih  
ORODNIK: z zóbroma  

množina  
IMENOVALNIK: zóbri  
RODILNIK: zóbrov  
DAJALNIK: zóbrom  
TOŽILNIK: zóbre  
MESTNIK: pri zóbrih  
ORODNIK: z zóbri  

  
TONEMSKO  

[z bər]  
IPA: [zòːb ɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: z ber  
RODILNIK: z bra  
DAJALNIK: z bru  
TOŽILNIK: z bra  
MESTNIK: pri z bru  
ORODNIK: z z brom  

dvojina  
IMENOVALNIK: z bra  
RODILNIK: z brov tudi z brov  
DAJALNIK: z broma  
TOŽILNIK: z bra  
MESTNIK: pri z brih tudi pri z brih  
ORODNIK: z z broma  

množina  
IMENOVALNIK: z bri  
RODILNIK: z brov tudi z brov  
DAJALNIK: z brom  
TOŽILNIK: z bre  
MESTNIK: pri z brih tudi pri z brih  
ORODNIK: z z bri tudi z z bri  

  
IZVOR  
prevzeto iz rus. zúbr < pslov. *zǫbrъ, verjetno 
sorodno z litov. stu bras, latv. sumbrs, stprus. 
wissambris, nejasnega izvora  
  

Zr simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element cirkonij  
▪ Zaščitni tulec iz cirkonija (Zr) poskrbi, da je gorivo 
zaščiteno pred erozijskim in korozijskim delovanjem, 
zaradi njega se zmanjša tudi radioaktivni izpust v 
hladilno snov.  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Zr, simbola za element ↑cirkonij  
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žájfnica žájfnice samostalnik ženskega spola  

[žájfnica]  
POMEN  

1. neknjižno pogovorno milnica  
▪ Žajfnica mi je prišla v oči in bolj sem se ribal s 

hrbtom dlani po očeh, bolj me je peklo.  

2. neknjižno pogovorno televizijska nadaljevanka, 
navadno z velikim številom nadaljevanj, v kateri 
so izpostavljeni medosebni odnosi in izrazito 
čustveno doživljanje nastopajočih likov; SIN.: 
neknjižno pogovorno žajfa, neknjižno pogovorno, ekspresivno žajfasta 

opera  
⏵ prid. beseda + sam. beseda  

televizijska žajfnica  
▪ Nisem pričakoval, da bom kdaj redno gledal 
televizijsko žajfnico, kaj šele, da se bom ob njej 
zabaval.  
▪ Snemala je reklame in nastopala v priljubljeni 
britanski žajfnici.  

⏵ sam. beseda + v + sam. beseda v mestniku  
vloga v žajfnici  
▪ Sprejela je glavno vlogo v novi žajfnici v slogu 
mehiških nadaljevank, ki bo vsak dan na programu 
nacionalne televizije.  

3. ekspresivno dogajanje z veliko zapleti, ki traja zelo 
dolgo, je navadno odmevno  
▪ V poletju, ki mineva, smo imeli priložnost državljani 

v živo spremljati slovensko politikantsko žajfnico.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[žájfnica]  
IPA: [ˈʒaːifniʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: žájfnica  
RODILNIK: žájfnice  
DAJALNIK: žájfnici  
TOŽILNIK: žájfnico  
MESTNIK: pri žájfnici  
ORODNIK: z žájfnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: žájfnici  
RODILNIK: žájfnic  
DAJALNIK: žájfnicama  
TOŽILNIK: žájfnici  
MESTNIK: pri žájfnicah  
ORODNIK: z žájfnicama  

množina  
IMENOVALNIK: žájfnice  
RODILNIK: žájfnic  
DAJALNIK: žájfnicam  
TOŽILNIK: žájfnice  
MESTNIK: pri žájfnicah  
ORODNIK: z žájfnicami  

  

TONEMSKO  
[žȃjfnica]  
IPA: [ʒáːifnìʦa]  
ednina  

IMENOVALNIK: žȃjfnica  
RODILNIK: žȃjfnice  
DAJALNIK: žȃjfnici  
TOŽILNIK: žȃjfnico  
MESTNIK: pri žȃjfnici  
ORODNIK: z žȃjfnico  

dvojina  
IMENOVALNIK: žȃjfnici  
RODILNIK: žȃjfnic  
DAJALNIK: žȃjfnicama  
TOŽILNIK: žȃjfnici  
MESTNIK: pri žȃjfnicah  
ORODNIK: z žȃjfnicama  

množina  
IMENOVALNIK: žȃjfnice  
RODILNIK: žȃjfnic  
DAJALNIK: žȃjfnicam  
TOŽILNIK: žȃjfnice  
MESTNIK: pri žȃjfnicah  
ORODNIK: z žȃjfnicami  

  
IZVOR  
↑žajfa, v drugem pomenu po zgledu angl. soap 
opera ‛plehka nadaljevanka’, dobesedno ‛milnata 
opera’, iz soap ‛milo’ in ↑opera, zaradi reklam za 
čistila, ki so jih vrteli med prvimi radijskimi 
oddajami te vrste  
  

W simbol  

POMEN  

1. simbol za enoto vat  
▪ Največja zmogljivost regulatorja je 200 W, kar 
pomeni, da lahko nanj priključimo 10 žarnic po 20 W 

oziroma več z manjšo močjo.  

2. del pridevniške zloženke v obliki n-W <-vatni>  
▪ Z ventilatorji na več mestih je dobro poskrbljeno za 
odvajanje toplote, tihi 350-W napajalnik pa skrbi za 
dobavo električne energije.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑watt  
  

Wb simbol  

POMEN  
simbol za enoto veber, weber  
▪ Enota za magnetni pretok je weber (Wb).  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑weber  
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Wh simbol  

POMEN  
simbol za enoto vatna ura  
▪ Iz grafa smo odčitali, da je baterijski sistem oddal 
3973 Wh električne energije.  
  
IZVOR  
prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za 
↑watt + lat. hōra ‛ura’  
  

Xe simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element ksenon  
▪ Med drugimi plini se v zraku nahajajo v zelo majhnih 
količinah neon (Ne), helij (He), kripton (Kr), žveplov 
dioksid (SO2), metan (CH4), ksenon (Xe), vodik (H2), 
jod (I2), ozon (O3) ...  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Xe, simbola za element ↑ksenon  
  

Y simbol  

POMEN  
simbol za kemijski element itrij  
▪ Za izdelavo magnetnih materialov so pomembni 
predvsem elementi od lantana (La) do samarija (Sa), 

pa tudi itrij (Y), ki ima atomsko število 39.  
  
IZVOR  
prevzeto iz nlat. Y, simbola za element ↑itrij  
  

watt watta; glej vát samostalnik moškega spola  

[vát]  
POMEN  

iz fizike izpeljana merska enota za izražanje moči in 
različnih oblik energijskega toka, ki ustreza 
enemu joulu prenesene energije na sekundo [W]  
▪ Stroj, ki dela z močjo enega watta, opravi en joule 
dela v sekundi.  
▪ Za vsak watt uporabljene električne moči procesor 

odvede še en watt v obliki toplote.  
  
IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[vát]  
IPA: [ˈʋaːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: watt [vát]  
RODILNIK: watta [váta]  
DAJALNIK: wattu [vátu]  
TOŽILNIK: watt [vát]  
MESTNIK: pri wattu [pri vátu]  
ORODNIK: z wattom [z vátom]  

dvojina  

IMENOVALNIK: watta [váta]  
RODILNIK: wattov [váto ]  
DAJALNIK: wattoma [vátoma]  
TOŽILNIK: watta [váta]  
MESTNIK: pri wattih [pri vátih]  
ORODNIK: z wattoma [z vátoma]  

množina  
IMENOVALNIK: watti [váti]  
RODILNIK: wattov [váto ]  
DAJALNIK: wattom [vátom]  
TOŽILNIK: watte [váte]  
MESTNIK: pri wattih [pri vátih]  
ORODNIK: z watti [z váti]  

  
TONEMSKO  

[vȃt]  
IPA: [ʋáːt]  
ednina  

IMENOVALNIK: watt [vȃt]  
RODILNIK: watta [vȃta]  
DAJALNIK: wattu [vȃtu]  
TOŽILNIK: watt [vȃt]  
MESTNIK: pri wattu [pri vȃtu]  
ORODNIK: z wattom [z vȃtom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: watta [vȃta]  
RODILNIK: wattov [vȃto ]  
DAJALNIK: wattoma [vȃtoma]  
TOŽILNIK: watta [vȃta]  
MESTNIK: pri wattih [pri vȃtih]  
ORODNIK: z wattoma [z vȃtoma]  

množina  
IMENOVALNIK: watti [vȃti]  
RODILNIK: wattov [vȃto ]  
DAJALNIK: wattom [vȃtom]  
TOŽILNIK: watte [vȃte]  
MESTNIK: pri wattih [pri vȃtih]  
ORODNIK: z watti [z vȃti]  

  
IZVOR  
prevzeto iz nem. Watt, angl., frc. watt, po škotskem 
izumitelju Jamesu Wattu (1736–1819)  
  

weber webra; in véber samostalnik moškega spola  

[vébər]  
POMEN  

iz elektrotehnike, iz fizike izpeljana merska enota za 
izražanje magnetnega pretoka, ki ustreza 
spremembi magnetnega pretoka skozi en navoj 
tuljave v eni sekundi, ki inducira električno 
napetost enega volta [Wb]  
▪ Če se magnetni pretok skozi zanko spreminja za en 
weber v sekundi, se v zanki inducira napetost enega 
volta.  
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IZGOVOR IN OBLIKE  
JAKOSTNO  

[vébər]  
IPA: [ˈʋeːbəɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: weber [véber]  
RODILNIK: webra [vébra]  
DAJALNIK: webru [vébru]  
TOŽILNIK: weber [véber]  
MESTNIK: pri webru [pri vébru]  
ORODNIK: z webrom [z vébrom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: webra [vébra]  
RODILNIK: webrov [vébro ]  
DAJALNIK: weberoma [vébroma]  
TOŽILNIK: webra [vébra]  
MESTNIK: pri webrih [pri vébrih]  
ORODNIK: z webroma [z vébroma]  

množina  
IMENOVALNIK: webri [vébri]  
RODILNIK: webrov [vébro ]  
DAJALNIK: webrom [vébrom]  
TOŽILNIK: webre [vébre]  
MESTNIK: pri webrih [pri vébrih]  
ORODNIK: z webri [z vébri]  

  
TONEMSKO  

[v bər]  
IPA: [ʋèːb ɾ]  
ednina  

IMENOVALNIK: weber [v ber]  
RODILNIK: webra [v bra]  
DAJALNIK: webru [v bru]  
TOŽILNIK: weber [v ber]  
MESTNIK: pri webru [pri v bru]  
ORODNIK: z webrom [z v brom]  

dvojina  
IMENOVALNIK: webra [v bra]  
RODILNIK: webrov [v bro ]   
in [v bro ]  
DAJALNIK: weberoma [v broma]  
TOŽILNIK: webra [v bra]  
MESTNIK: pri webrih [pri v brih]   
in [pri v brih]  
ORODNIK: z webroma [z v broma]  

množina  
IMENOVALNIK: webri [v bri]  
RODILNIK: webrov [v bro ]   
in [v bro ]  
DAJALNIK: webrom [v brom]  
TOŽILNIK: webre [v bre]  
MESTNIK: pri webrih [pri v brih]   
in [pri v brih]  
ORODNIK: z webri [z v bri]   
in [z v bri]  

  

IZVOR  
prevzeto iz nem. Weber, angl., frc. weber, po 
nemškem fiziku Wilhelmu Eduardu Webru (1804–
1891)  




